
Факултет                                                                    Архитектурен факултет
Катедра                                                            „Архитектура и урбанистика”
Професионално направление  5.7Архитектура, строителство и геодезия
Специалност                             Дизайн със специализация Графичен дизайн
Образователно-квалификационна степен „бакалавър”
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1. Код: ARC1295
2. Наименование на учебната дисциплина: „Макетиране“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити:  4.5
8. Име на лектора (и):  Стефан Радков
9. Резултати от обучението:Курсът цели запознаване и работа с материалите,

подходящи за създаване на макети, тяхната специфика, технология на
обработка, рязане, залепване, отнемане и прибавяне, различните фактури и
цветове. Учебната програма  е изградена на принципа на постепенно
усложняване на поставените задачи. Целта е да се изградят професионални
умения за използване на макетирането в процеса на създаване на архитектурния
проект не само в крайната му, завършена фаза, но също така и в различните
етапи от процеса на формообразуване.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):
12. Съдържание на курса: Дисциплината “Макетиране” е необходим и задължителен

елемент от процеса на архитектурно и дизайнерско проектиране.
Архитектурният макет е финалната част от проектирането, която представя
проекта в завършен вид. Макетът изобразява структурните, пластични, цветови
и графични  параметри на обекта в подходящ мащаб.

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

 Карагюлев, А. Макети. Ръководство за студенти по архитектура, дизайн,
ландшафт, сценография и други , София, 2013 г.

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

15. Методи за оценка и критерии: Оценява се финалния резултат. Произведения
макет трябва да бъде прецизно изработен с голямо внимание към детайла. Той е
обемно-пространствено умалено или увеличено изображение на сграда или
комплекс от сгради. Преимуществата на архитектурните макети спрямо
компютърните визуализации са безспорни: макетът позволява сградата да се



възприеме от всички страни в детайлни подробности и да се избегнат
евентуални грешки и недостатъци.

16.Език на преподаване:   български


