
Специалност  „Скулптура“ 
 
Специалност  „Скулптура“ обявява провеждането на онлайн консултации за 
предстоящата кандидатстудентска кампания за учебната 2020/2021 година.  
Желаещите могат да ни изпратят свои рисунки, проекти и друга информация. 
Преподавател от катедрата ще се свърже с вас в кратък срок, за да уточни начина, по 
който ще се провеждат онлайн консултациите. 
За връзка с нас използвайте:   
email: sculpture@nha.bg 
Facebook: @sculpture.art.academy   
 
За ваше улеснение можете да се запознаете с кандидатстудентските изпити за о.к.с. 
„Бакалавър“ в специалност „Скулптура“, които за сега се планира да бъдат проведени 
месец юли 2020 г. както следва: 
I ИЗПИТ – Моделиране на глава по натура в продължение на 8 (осем) учебни часа. При 
изпита по моделиране целта е с пластични средства да се провери способността за 
работа по натура, умението да се конструира вярно и главата да носи характера на 
модела.  
Материалите – глина и арматура, се осигуряват от НХА, а необходимите инструменти за 
работа с глина се осигуряват от кандидатите. 
II ИЗПИТ – състои се от две части:  
I част –  Три броя рисунки на седнала облечена човешка фигура в продължение на 6 
учебни часа. Първите 5 учебни часа на кандидатите се предоставя 1 брой каширан 
картони с формат 50/70 см.  Другите два картона с формат 35/50 се предоставят за 
свободни рисунки със същият модел за 1 учебен час, като кандидата избира други 
гледни точки.     
Целта на изпита по рисуване е да се провери основната изобразителна грамотност на 
кандидатите – конструиране, пропорциониране, композиране и отразяване характера 
на модела. 
Материал – черен, рисунъчен /молив, креда, въглен/, по избор на кандидатите, който 
се осигурява от тях. 
II част – Събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 (десет) 
свободни работи по избор на кандидата и запознаване на комисията с нивото на 
информираност на кандидата в областта на скулптурата – история и съвременност. 
Провежда се един час след приключването на I част от изпита. 
 
Изпитът за о.к.с. „Магистър“ в магистърските програми на специалност „Скулптура“ се 
състои от събеседване и представяне на кандидата с портфолио. 
 


