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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”
ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.1. „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Основна цел на обучението на специалността „Дизайн, технологии и
мениджмънт в модната индустрия” е да подготви високо квалифицирани
специалисти, имащи солидна фундаментална и общо техническа подготовка и
задълбочени знания по дизайн, технология и мениджмънт в модата, текстилно и шевно
производство.
Специалността осигурява добра широко профилна и специализираща
професионална подготовка и задълбочени знания по дизайн и технологии в различни
направления на модната индустрия. Тя дава право на завършилите успешно бакалавър
да извършват дизайнерска, технологична, организационно – управленческа дейност в
текстилни и шевни фирми.
Обучението включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
2. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ.
В резултат на обучението, студентите получават фундаментална подготовка по
общообразователни, общо технически дисциплини и специална техническа подготовка
в областта на текстила и облеклото. Бакалавърът по „Дизайн, технологии и
мениджмънт в модната индустрия” придобива следните знания:
 Фундаментални знания по: Висша математика, Физика, Химия,
Информатика, Техническа механика, Инженерна графика Съпротивление на
материалите, Икономика, Електротехника и електроника,Теория на
механизмите и машините и Машинни елементи.
 Специализирани знания по: Модна графика, Текстилно материалознание,
Конструиране и моделиране на облеклото, Теория на дизайна, шевни
машини и съоръжения, Предачество, Тъкачество, Плетачество,Моден дизайн,
CAD проектиране на облекло, технология на облеклото, Проектиране на
технологични линии в шевното производство, Мениджмънт на текстилни и
шевни фирми, Маркетинг на модната индустрия.
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Избираемите и факултативните дисциплини дават допълнителна
професионално-практическа подготовка в зависимост от интересите на
студентите по Чужд език, Компютърни комуникации, CAD системи,
Автоматизация на инженерния труд, Проектиране на облекло със специално
предназначение, Проектиране на облекла от плетива. Проектиране на
облекла за нестандартни фигури, Компютърно проектиране на тъкани и
плетива, Стопанска логистика.

3. ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ.
Завършилите специалността „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната
индустрия” могат да извършват следните дейности:
 Дизайнерско проектиране в областта на модата и облеклото, проектиране и
десениране на тъкани и плетива;
 Конструкторска и моделиерска дейност в областта на облеклото;
 Технологична дейност в предачното, тъкачното и трикотажното
производство;
 Технологична и организационна дейности в шевното производство;
 Контрол и управление по текстилното и шевно производство.
4. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ.
Завършилите квалификационна степен „Бакалавър” могат да работят като:
дизайнер, конструктор на облекло, технолог на текстилното и шевно производство,
организатори, мениджъри на фирми – шевни, плетачни, тъкачни, модни къщи,
десенатори на текстилни изделия.
Предлаганата специалност не съществува в университети на Югоизточна част на
страната.
Бакалавър по „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната индустрия” с така
предложената квалификация
отговаря напълно на потребностите у нас и на
европейските изисквания за висши кадри в областта на дизайна, технологиите и
мениджмънта в модната индустрия.
Завършилите факултет „Техника и технологии”-Ямбол могат да продължат
образованието си в образователно-квалификационна степен „Магистър” при условията
и реда, определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища.
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