
 
 
Факултет:  Aрхитектура 
Катедра: Изкуства 
Професионално направление: Изобразително изкуство 
Специалност: Моден дизайн и арт–мениджмънд” 
Oбразователно-квалификационна степен: Магистър 

 
ОПИСАНИЕ  НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 
 1.Наименование на курса: „Организация и управление на бизнеса с облекла” 
 2. Код на курса: МAN 3022 
 3. Вид на курса:  задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 

 7. Брой кредити:  3 
 8. Име на лектора: д-р Манасиева 

9.Резултати от обучението на дисциплината- На базата на усвоените в бакалавърската 
степен на обучение, практически знания и умения в областта на модния дизаин , да 
развият бизнес поглед и знания свързани с индустриалното развитие и производството на 
модни продукти. Дисциплината развива практически бизнес умения необходими при 
реализация като управленски кадри и за стартиране на бизнес. 

 10.Начин на преподаване: директен  
 11.Предварителни изисквания : Да владеят основни умения и знания по моден дизайн от 

бакалавърската степен на обучение. Добра обща култура. 
 12. Съдържание на курса: Същност и тенденции в развитиета на модната индустрия. 

Състав и структура. Основи на управлението в модата и организацията на 
производството на облекла. Работа в екип. 

 13. Библиография: 
 Основна литература: 
- Лекционен материал 
- Слайд- презентация 
- Слайдове и видео материали 
- Манасиева, К. 2012 „Модата – индустриален фокус”, ВСУ издателство, Варна. 

Допълнителна литература: 
Учебници по Бизнес планиране, казуси по Основи на управлението и Дизайн 
мениджмънт в модата. 
Интернет сайтове: www.businessoffashion.com/ 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, записки, консултации, 
самостоятелна работа. 
15. Методи на оценяване: Оценяването се извършва на базата на проявената от студента 
отговорност към поставените задачи, и задълбоченост при изработване на идейните 
проекти. Нужна е инициативност, самоконтрол и комуникативност в учебния процес. 
Възможност за информиране на студентите за оценяване, са текущите анализи върху  
проекта през семестъра, както и по време на финалния изпит - тест. Оценката се формира 
от финалния тест и 25% от курсовия проект. 
16. Език на преподаване: български 

 17. Практика: няма 
 


