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1. Код: ART1236
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Корпоративен дизайн“
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):                доц. Антоанета Димитрова Радоева
9. Резултати от обучението: Цел на курса е постигане на

професионална подготовка в областта на дизайна за изява на
марка/бранд на фирма чрез: запознаване с принципите и методите на
художественото проектиране и създаване на умения за анализиране и
създаване на знака като синтетична характеристика и семантична
стойност – от логото до сградата и пространството.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : За провеждане на курса

на обучение е необходимо студентите да са навлезли сериозно в
същността на проектантската дейност, да са овладяли съвременни
методи на проектиране и да са преминали обучение по основни
художествени дисциплини.

12.Съдържание на курса: Историческо развитие на корпоративния
дизайн (от Вагнер до Баухаус); Корпоративният дизайн днес;
Елементи и принципи на работа в Корпоративния дизайн: Лого,
Типография, Цвят, Бранд, ребрандинг, Качество, Комуникативност,
Култура; Процес на работа; Структури на отдели и кой създава
корпоративния дизайн; Създаване на цялостна концепция; Работа
съвместно с маркетинг отдел; Работа върху отделен дизайн проект;
Координиране на множество проекти. Упражненията включват
практическо задание и критика.



13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Лекционен курс,
 Carter, D. E., (2001), Big Book of Corporate Identity Design, HarperCollins

Publishers

 Родькин, П., (2009), Промышленный бренд будущего – визуальная
революция в эпоху атомного ренессанса, Москва, ФОРУМ,

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
лекции, практически упражнения, консултации и самостоятелна
работа,

15.Методи за оценка и критерии: Персонална работа с всеки студент,
обсъждане на работите по групи и в целия курс, докладване и защита
на студентски проекти пред колегите от курса; Оценява се и
способността да се работи в група, като всяка група ще представлява
„фирма“ със задача да изгради цялостен корпоративен дизайн пакет.

16.Език на преподаване:   български


