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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: Моден стайлинг 

2. Код на курса: ART 3020 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 4,5 

8. Име на лектора: доц. Савка Казаларска 

9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите придобиват познания за 

същността на основните модни стилове на ХХ век и тяхното използване и съчетаване 

в облеклото. Студентите развиват и обогатяват своите познания за разликата между 

европейската, американската и източната мода, за разликата между мода и стил и се 

информират за водещите световни центрове на модата.  

10. Начин на преподаване: директно  

11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат определени интереси в областта 

на модния стайлинг. Да притежават добра обща култура, артистични качества и 

първоначална информация за видовете стил, модни къщи и дизайнери. 

12. Съдържание на курса: в курса се изучават основните стилове на ХХ век и 

характеристиките им, развитие на стила, теории за изменението му, разликата между мода 

и стил, участници в процеса на модна комуникация, подражатели в модата, ролята на 

стилиста, мода и естетически вкус.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, курсови проекти и 

задачи, извънаудиторна заетост и консултации. 

15. Методи и критерии на оценяване: Изпит се провежда в края на I семестър. В оценката 

се взимат под внимание впечатленията от текущата работа на студентите. Основен 

критерий е представяне и защита на изпитен проект.  

16. Език на преподаване: български, руски, английски  

17. Практика: не 


