Кандидатстудентски курсове за НХА – Филиал Бургас за
месец ЮНИ 2022

•РИСУВАНЕ•
Преподаватели: гл. ас. д-р Александър Ташев, ас. д-р Христо Иванов
Дати на курсове:
04.06 /събота/ - от 9:00 до 16:30 часа
05.06 /неделя/ - от 9:00 до 16:30 часа
При заплащане еднократно на 2-ве постановки през юни 2022 г. – таксата е
112.00 лв.
16 учебни часа – 2- ве постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
Справки и записвания по телефона предварително, заплащане в деня на
курса от 9:00 часа в Учебно-методичен отдел – Бургас, Магазия 1, ет. II или
на тел: 0884025235
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ•
На 5 юни, (неделя) 2022 г.
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидатстудентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат в
условия, близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 10:00 часа с обявяване на тема и предмет. В
рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира
варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да
изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25 см. (изпитът
е на размер 50х70)
В 15:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с
преподаватели от катедрата.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон
размер 35х25см за консултацията.

Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. др Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов, Ас.
Живка Райкова.
За повече информация
e-mail: poster.and.visual.communication@nha.bg
тел. (+359) 887 884 866
Цена за една консултация (един ден) – 20 лв.
Специализираната консултация ще се проведат на адрес : Пристанище
Бургас, Зона за обществен достъп - Магазия 1, ет. II Справки и записвания
по телефона предварително, заплащане в деня на курса от 9:00 часа в
Учебно-методичен отдел – Бургас, Магазия 1, ет. II или на тел:
0884025235

•ГРАФИКА•
На 11 юни (събота) 2022 г.
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидатстудентите с изискванията и същността на изпитната задача по
„Композиция“ в среда, близка до тази на приемния изпит.
– Консултациите започват в 10:00 часа с обявяване на тема. В рамките на
шест учебни часа (изпитът е осем учебни часа), с черни рисунъчни
материали (допуска се пестеливо използване на цвят), всеки кандидат
трябва да измисли и реализира композиция в която свободно, според
вижданията и мисленето си да интерпретира и изобрази погледът си върху
темата. Размерът на картона е 46х55 см., какъвто ще бъде на изпита.
В 15:30 часа започва конферанс на представените композиции с
преподаватели от катедрата.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали и картон за
консултацията.
Преподаватели: доц. Димо Колибаров, доц. д-р Васил Колев
Цена за една консултация (един ден) – 20 лв.
Специализираната консултация ще се проведат на адрес : Пристанище
Бургас, Зона за обществен достъп - Магазия 1, ет. II Справки и записвания
по телефона предварително, заплащане в деня на курса от 9:00 часа в
Учебно-методичен отдел – Бургас, Магазия 1, ет. II или на тел: 0884025235

•МОДЕН ДИЗАЙН•
4 юни (събота) – рисуване – асистент Б. Цанева
5 юни (неделя) – аксесоар – асистент Б. Цанева
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидатите с
изискванията и спецификата на провеждане на приемните изпити за
специалност Моден дизайн. По време на подготовката кандидатите се
поставят в условия, близки до тези на приемните изпити.
Кандидатстудентските консултации на специалност „Моден дизайн“ се
провеждат в два последователни дни, в обявените по график дати. Начален
час – 10:00, в който се поставя задачата и се задават насоки за работа. Край
на заниманията –15:30 - 16:00 часа, като в този интервал се провеждат
анализи
и се дава оценка от преподавател от специалността за
кандидатстудентските проекти.
Консултациите протичат по следния начин:
1 ден: Рисуване на аксесоар – обувка, вдъхновен от зададена натура.
Кандидат студентите сами осигуряват материалите за рисуване: бял картон
с формат 35/50 см, темпера, акварел, цветни моливи по избор на кандидата.
2 ден: Рисуване на графична постановка с драперия върху витринен
манекен. Необходими материали: бял картон с формат 50/70 см,
рисувателни материали– молив, въглен, креда, по избор на кандидата.
Активната работа, по време на подготвителните консултации, е 6 часа. В
оставащото време се провежда обсъждане на рисунките и проектите със
всеки кандидат студент, и се прави анализ на резултатите от деня.
Преподаватели: проф. проф. М. Богданова, доц. д-р Яна Костадинова, доц.
д-р, ас. Боряна Цанева, ст. пр. К. Цанева.
Цена за една консултация (един ден) – 20 лв.
Адрес: Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
Справки и записвания по телефона предварително, заплащане в деня на
курса от 9:00 часа в Учебно-методичен отдел – Бургас, Магазия 1, ет. II или
на тел: 0884025235

