ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE21
Семестър: 1
Рисунъчен анализ
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 15 часa
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 45 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Изследване и изобразяване на обем и пространство чрез линеарно и светлосенъчно
моделиране на въображаеми обекти или рисунъчна интерпретация на зрими дадености.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплина изучава и развива:
Теоретични познания за перспективните явления и закономерностите при
изобразяването им; Теоретични познания по композиция; Осъзнаване на теоретичната
подготовка като база на творчески процес; Оценяване на необходимостта от
експериментиране; Прецизиране на наблюдателността; Разгъване на фантазията;
Изграждане на аналитично и пространствено мислене и зрителна памет; Рисунъчно
изследване на отделни категории форми като самостоятелно проявление;
Овладяване на умения за композиране на въображаеми форми, илюстриране на
взаимоотношения между тях и позициите им в пространството;
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините Перспектива, Цветознание.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на мултимедийно илюстриране като на екран се
проектират структурата на лекцията, образци на решени задачи. Лабораторните
упражнения се провеждат по определени теми, които се разработват в рамките на
групата. Студентите работят индивидуално.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Проверката на постигнатите знания по дисциплината се осъществява чрез текуща
оценка, която се формира от оценките на работите на студентите по отделните модули.
Всяка работа се оценява по множество критерии. За целта в края на семестъра всеки
студент се явява с подготвено портфолио; предава се курсова работа.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРТУРА:
Перспектива – Тома Григоров-„Просвета“, 1998; Точка и линия в равнината –
Кандински, „ЛИК“, 1995; История методов обучения рисованию; Зарубежная школа
рисунка – Н.Н.Ростонцев, „Просвещение“, 1981; Technikal Drawing and Perspektive –
Zeichnen und Entwerfen 1997- Schule fur Gestaltung – Basel; Graphik und Zeichnungen –
M.S.Escher, TASCHEN, 1993; Ernst Haeckel” Kunstformen der Natur”; Der nackte Mensch
– Gottfried Bammes, 2000; Modezeichnungen heute- Nicolas Drak, 1984; Learning Curves,
Klara Sjölén and Allan Macdonald, 2011; Design Sketching, Klara Sjölen and Erik Olofsson,
2005; Sketching: The Basics, Roselien Steur, 2011; Elements of Design: Rowena Reed
Kostellow and the Structure of Visual Relationships, Gail Greet Hannah, 2002.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDЕ22
Семестър: 1
Въведение в дизайна
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да представи философията на дизайна и
по-конкретно на инженерния дизайн, чрез предоставяне на знания за широкото
разбиране на понятието проектиране. Очертава основите на инженерния дизайн чрез
изявяване на особеностите на техническото и художественото проектиране, единството
на функция и форма при дизайнерските продукти, както и интегративния характер на
теоретичната и предметно-практическата дейности в областта на анализа и синтеза на
естетични функционални системи.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теоретичен и съдържателен фундамент,
подпомагащ повечето конкретни и специализирани дисциплини, необходими на
обучаващите се инженер–дизайнери, като създава предпоставки за продуктивно и
творческо прилагане на преподаваната теория при проектиране или оптимизиране на
материални и/или виртуални дизайнерски продукти, както при индивидуална работа,
така и при работа в екип. Целият теоретичен материал се структурира и представя на
обучаващите се по начин, който да ги интригува и мотивира за максимално усвояване
на предоставяната информация и постигане на високи крайни резултати.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по избираема хуманитарна дисциплина (философия,
социология, етика, история на техниката), висша математика (ЛААГ).
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на видеопроектор,
чрез който на екран се представя структурата на лекцията, определения, основни
понятия, величини, зависимости, графики и формули. Лабораторните упражнения са
съобразно лекционните теми и са с практическа насоченост. Задават се конкретни
задачи с ясно формулирано задание. В зависимост от спецификата на темата,
студентите работят по подгрупи или индивидуално. Целта е развиване на творчески
способности и адекватно за заданието представяне на решение (едно или няколко) по
поставената задача.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката се формира чрез отделни
оценки от работа в семестър, курсова работа и изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Георгиева Б., Теоретични аспекти на инженерния дизайн (записки към лекционен
курс), изд. на ТУ-София, София, 2014; 2. Попова М., Семиотика и комуникации Очерци
и разговори за знака и неговата употреба., НБУ, С., 2004; 3. Фийл, Ш. и П.,
Индустриален дизайн от A до Z, изд. Ташен, 2004; 4. Бхаскаран Л., Дизайн и время,
Арт-родник, Москва, 2006; 5. Розенсон И. А, Основы теории дизайна, изд. Питер 2008.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE23
Семестър: 1
Пластични методи и техники
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Траян Стамов (МФ), тел. 965 3889 e-mail: tstamov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да изучат различните базисни пластични проблематики произлизащи от
взаимодействието на съвкупности от форми с разнообразие от геометрични дадености
и с различна големина. Да освободят артистичната интерпретация на индивидуалните
талант и темперамент, да постигнат увереност при представяне на обемнопространствени структури.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В дисциплината се изучават основните модули: пластичност чрез упражняване на сила
върху обема; еволюция на обема и преходни взаимовръзки; композиция от органични
форми чрез пластично изразяване на сили на движение.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Рисунъчен анализ, Инженерна графика, Формени категории.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите, лабораторни упражнения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка, която се формира от степента на завършеност и креативност на казусите
зададени в различните модули.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Вайл, Х., Симетрия, Наука и изкуство, София, 1969.
2. Ганчева, В., Трендафилов, А., Николова, А., Промишлена естетика, Техника,
София, 1981.
3. Драганов, С., Приложение на основните пластични ситуации: симбиоза; тяло
конгломерат, тяло състочщо се от пластичната връзка на ситуирани в
пространството, различни по характер и повърхнинни пространствена
характеристика фигури, Управление и устойчиво развитие, 58 (3), София, 2016.
4. Желева–Мартинс Д., Тектониката като теория на формата и
формообразуването, Акад. изд. „проф. Марин Дринов”, София, 2000.
5. Райчев, Р., Структурна комбинаторика, Издателска къща “Анибус”,
София, 2002.
6. Чернихов, Я., Конструкция архитектурньх и машиньх форм, Издание
ленинградского общества архитекторов, Ленинград, 1931.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDЕ24
Семестър: 1
Формоизграждане
Вид на обучението:
Семестриален хорариум:
Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова (МФ), тел. 965 3250, e-mail: ochkova@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е
студентите да развият проектантски и конструктивни умения, да изградят представа за
цялостната форма, пространствено възприятие, логично и креативно мислене.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Разглеждат се основните свойства на формата: геометричен вид, разположение в
пространството, големина, маса, фактура и текстура, цвят и светлосянка. Засягат се
обективни формообразуващи фактори: функция, конструкция, материали, технологии.
Анализират се структури, повърхнини, материали и отношението им към формата.
Определят се категориите: обемно – пространствени структури, композиционни
средства за постигане на съразмерност и пластичност, общи правил за композиционна
организация. Формулират се тенденции и изисквания към естетиката на изделията.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините Въведение в дизайна, Рисунъчен анализ,
Изобразителен синтез, Инженерна графика, Ергономия.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултимедийно
илюстриране, като на екран се проектират структурата на лекцията, образци на решени
задачи. Лабораторните упражнения се провеждат по определени теми, които се
разработват в рамките на групата. Студентите работят индивидуално.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, която се формира от
оценките на работите на студентите по отделните модули. Всяка работа се оценява по
множество критерии с различен коефициент на тежест. За целта в края на семестъра
всеки студент се явява с подготвено портфолио.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Желева-Мартинс, „Тектониката като теория на формата и формообразуването“ Академично
издателство “проф. Марин Дринов” София, 2000; 2. Кандински, „Точка и линия в равнината“ изд.
“ЛИК”, София, 1995; 3. Попов, П. „Композицията като абстракция”, изд. АrchLIBRI, София, 2007; 4.
Райчев, Румен, „Структурна комбинаторика“ изд. „Анубис“, София, 2002; 5. Топузлиев, Делян,
„Основи на дизайнерското проектиране“, София, 1977; 6. Еко У., За геометричния код и гещалта,
1995, стр. 93; 7. Шошев, О. „Разума на красотата“, Народна младеж, София 1972; 8. Тьялве, Э.
„Краткий курс промышленного дизайна“, Машиностроение, Москва 1984; 9. Kompendium des
Industrie Design – Prof. Heinz Habermann Springer – Verlag Berlin Heidelberg Neu Jorg 2003; 9. Jung P.,
Dokumente zur visuell-gestalterischen Grundlagen – Ausbildung – Hochschule fur industrielle
Formgestaltung Halle Burg Gibischenstein, 1990; 10. Tjalve, E. „A Short Cours in Industrial Design”; 11.
Математически енциклопедичен речник. 1983; 12. Толанский, С. „Оптические иллюзии“ изд.
„Мир“, Москва, 1967; 13. Pappas, T. “The Joy of Mathematics”, San Carlos, CA: Wide Word
Publ./tetra,pp 120-122,1989; 14. Gjerde, E. “Origami tessellations, Awe-inspiring geometric designs”,
2009.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDЕ25
Семестър: 1
История на изкуството и дизайна
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
CУ – 30 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Гл.ас. д-р инж. Боряна Георгиева-Гущанова (МФ), тел. 965 3250,
e-mail: bobbyhobby@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият знания за
Историята на изкуството и дизайна, да осмислят творчески процесите при смяна на
стиловете в различните епохи и национални школи. Да прилагат методите за анализ в
съответствие със своите потребности при решаване задачите при дизайнерското
задание, да умеят да анализират произведенията на изкуството и дизайна, както и да
придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Историята на изобразителното изкуство като
наука; Изкуството на Двуречието, Египетско изкуство, Елинистично изкуство, Римско
изкуство, Византийско изкуство, Нидерландско Възраждане и Немско Възраждане,
Европейско изкуство 18 – 19 век, Изкуство на България през времето на турското
робство от 1396 до началото на ХIХ век. Изкуство на Българското Възраждане.
История на дизайна.
ПРЕДПОСТАВКИ: История на изкуството и История на дизайна.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на съвременна
аудио-визуална техника като презентации, които онагледяват структурата на лекцията..
упражненията се провеждат по определена тема за дискусия, които се обсъждат в
рамките на групата. Целта е стимулиране на студентите за изказване на собствено
мнение по даден проблем, развиване на творческите им способности и самостоятелно
вземане на решения при реализацията им. Студентите самостоятелно се подготвят за
творческите задачи, след като предварително изучават теоретичната част на темата.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на
обучението се контролира чрез писмен изпит (писмен тест) през изпитната сесия и
оценката на творческите задачи от семинарните упражнения, в съотношение
70%(писмен тест) към 30% (творчески задачи). Оценката в писмения тест се формира
на база получени точки от три раздела.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Алпатов М., История на изкуството, І,ІІ,ІІІ,ІV част.С. 1974-1977; 2. Дмитриева Н., Кратка
история на изкуството - I и II част; 3. Гомбрих Е., Изкуството и неговата история, С., 1992; 4.
Иванова Н., Дизайнът и съвременната пластическа култура, сп. ПЕДИ, 1989; 5. Ильина Т.,
Западно- европейскоое изкусство, М., 1983; 6. 1300 години Българско изобразително изкуство,
БАН, С., 1984; 7. Попов,Ч., Стефанов,Св.,Между традищиите и иновоциите, Българското
изкуство през 90-те, сборник ЛИК, С., 2003; 8. Стефанов С., Авангард и норма, АГАТА,
С.,2003; 9. Шапиро, М., Художник , общество, стил, Жалани С., 1993.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE26
Семестър: 1
Ергономия
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Основна цел на изучаването на дисциплината е придобиване на основни знания за
ергономията като наука, чиято теория, и методологичен апарат са насочени към
оптимизиране на системите от типа „човек-машина-среда“.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В курса са изложени основните идеи и задачи, специфичните особености, връзките с
други науки, терминологичен и понятиен апарат на ергономията. Основно внимание е
отделено на психофизиологичното натоварване на човека в трудовия процес,
параметрите, които го определят и проектните подходи за оптимизирането му.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Знания по базови инженерни и дизайнерски дисциплини.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на съвременна аудио-визуална техника като
презентации, които онагледяват структурата на лекцията. В лабораторните. упражнения
по дисциплината се решават конкретни ергономични казуси както индивидуално, така
и в екипи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката се формира чрез отделни
оценки от работа в семестър, курсова работа и изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Караманска, Д. Човешки фактор в инженерната психология и ергономия. Изд. П.
Венедиктов, София, 2005.
2. Караманска, Д. Инженерна психология и ергономия, учебник, УКЦ при ХТМУ –
София, 2006.
3. Момов, А. Ергономия и ергономично проектиране- първа част. Изд. на ТУ София,
2006.
4. Узунски Г. Въведение в ергономичното проектиране. Изд. ДИ „Техника“, 1980.
5. Трендафилов, А. и авторски колектив, Ергономия за дизайна, Издателство на ЦИПЕ,
София, 1989.
6. Faulkner 2000: Faulkner, X. Usability Engineering, Palgrave, Houndmills, 2000.
7. Hunter, Th., Engineering Design for Safety, McGraw-Hill, Inc., New York, 1992.
8. Preece 1994: Preece, J., Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland and T. Carey. HumanComputer Interaction, Harlow, England: Addison-Wesley (Reading, MA: Addison-Wesley),
1994.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDЕ27
Семестър: 2
Цветознание
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева, тел. 965 3693, e-mail: gadjeva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
След завършване на дисциплината студентите трябва да могат да прилагат методиката
за композиционното боравене на цветосъчетанията при проектиране на промишлени
изделия. Да могат да оцветяват задачи свързани с разработване на различни
промишлени изделия и макети. Да анализират разнообразни съчетания в рекламния
дизайн и пространственото оформление, както и машинния и текстилен дизайн.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: Основни цветотехнически характеристики и показатели за цвета,
хармония и смесване на цветовете . Изменение на цветовете в зависимост от свойствата
и фактурата на материала. Методични изисквания за цветовите решения. Създаване на
цветови геометрични композиции. Динамични, статични и ахроматични модулни
композиции. Цветова организация на интериорни композиции, фирмени и търговски
знаци. Цветова организация на промишлени и текстилни изделия.
ПРЕДПОСТАВКИ: Рисунъчен анализ.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
В лекциите се използува литература по цветознание, атласи на цветовете, албуми на
различни художници и дизайнери. В лабораторните упражнения се разработват серия
от цветни композиции по теми, свързани с различни гами цветове в зависимост от
функционалното предназначение.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Две писмени текущи оценки през семестъра (40%), лабораторни упражнения (60%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Колев Б, Ръководство по рисуване (Теория на цветовете), ВИСИ С, 1975.
2. Цойтнер Г, „Учение о Цвете”, Стройиздат М, 1971.
3. Arnold, Wolfgang: Farben lehre für Handwerksberufe. Deutsche Verlags – Anstail
Stuttgart, 1984.
4. Fredden. M, H. vohi Karl Lamb; tiepolo, Die Fresken der Wù'rzburger Residenz,
Mù'nchen, 1956.
5. Frieling Heinrich ib esetz der Farbe Göttingen, 1978.
6. Magnus. Gunter Hugo, Dumont's Handbuch für Graphiker, Köln, 1983.
7. Marx Elleni Die Farbkontraste, Ravensburg, 1983.
8. Zeugner, Gerhard, Farbenlehre Maler Berlin – Ost, 1968.
9. Цветопсихология и интериор, от колектив, Книгомания, 2011.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDЕ28
Семестър: 2
Формени категории
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Предаване на знание за различни
класификации на формите, като теоретичната база на творческия процес в дизайна.
Предаване на базови познания за формата – белези, елементи, проявления.
Изследване на отделни категории форми;
-като самостоятелно проявление
-като абстрактна пластична интерпретация
-като адаптирана форма за присъствие в изкуствената среда
-като „превод“ в различни материали на база различно приложение
Изграждане на „усет“ за форма.
Възпитаване на професионален морал
-задълбочаването на определени нагласи, за навлизането в дизайна, като
начин на мислене.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя различни научни
опити за класифициране на формите и съставяне на обща типология на зрителните
образи. Анализира основните елементи в дизайна и процеса на проектиране. Развива
специфични сръчности и специални умения за обемно-пластично илюстриране на
дизайнерски идеи. Дисциплината изгражда връзки с останалите базови дисциплини.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините – Рисунъчен анализ, Инженерна графика.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултимедийно
илюстриране като на екран се проектират структурата на лекцията, образци на решени
задачи. Лабораторните упражнения се провеждат по определени теми, които се
разработват в рамките на групата. Студентите работят индивидуално.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, която се формира от
оценките на работите на студентите по отделните модули. Всяка работа се оценява по
множество критерии с различен коефициент на тежест. За целта в края на семестъра
всеки студент се явява с подготвено портфолио.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1. Желева-Мартинс, „Тектониката като теория на
формата и формообразуването“ Академично издателство “проф. Марин Дринов” София, 2000;
2. Попов, П. „Композицията като абстракция”, изд. АrchLIBRI, София, 2007; 3. Райчев, Румен,
„Структурна комбинаторика“ изд. „Анубис“, София, 2002; 4.; Kompendium des Industrie Design
– Prof. Heinz Habermann Springer – Verlag Berlin Heidelberg Neu Jorg 2003; 5. Pappas, T. “The Joy
of Mathematics”, San Carlos, CA: Wide Word Publ./tetra,pp 120-122,1989; 6. Gjerde, E. “Origami
tessellations, Awe-inspiring geometric designs”, 2009.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE29
Семестър: 2
Изобразителен синтез
Вид на обучението:
Семестриален хорариум:
Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Емилия Очкова-Димитрова (МФ), тел. 965 3250, e-mail: ochkova@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Изобразяване на обекти на дизайнерското проектиране с изявяване на конструкцията,
функционалното и експлоатационно предназначение.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е надстройка на програмата
рисунъчен анализ – рисунъчно изследване на сложни форми на обеми и пространства и
изобразяване взаимовръзката на отделните им части в тяхната цялост. Разширяване на
теоретичната база на творческия процес (рисуване) в аспекта изобразяване на
дизайнерски идеи; Прецизиране на наблюдателността; Изграждане на пространствено
мислене и зрителна памет; Разгъване на фантазията; Запознаване с разнообразни
изразни средства и експериментиране с материали, инструменти и техники на
изпълнение; Рисунъчно изследване на сложни, „комбинирани” форми – опростяване,
интерпретиране, разлагане на основни категории форми, обвързани абстрактно или
утилитарно. Рисунъчно конструиране на форми и пространствени структури на база
конкретни обекти от производствена и жизнена среда.
ПРЕДПОСТАВКИ: Перспектива, цветознание, дeскриптивна геометрия.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на мултимедийно илюстриране като на екран се
проектират структурата на лекцията, образци на решени задачи.
Лабораторните упражнения се провеждат по определени теми, които се разработват в
рамките на групата. Студентите работят индивидуално.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Проверката на постигнатите знания по дисциплината се осъществява чрез текуща
оценка, която се формира от оценките на работите на студентите по отделните модули.
Всяка работа се оценява по множество критерии с различен коефициент на тежест. За
целта в края на семестъра всеки студент се явява с подготвено портфолио.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Перспектива – Тома Григоров-„Просвета“, 1998; 2. Точка и линия в равнината –
Кандински, „ЛИК“, 1995; 3. История методов обучения рисованию; Зарубежная школа
рисунка – Н.Н.Ростонцев, „Просвещение“, 1981; 4. Ernst Haeckel” Kunstformen der
Natur” Der nackte Mensch – Gottfried Bammes, 2000; 5. Learning Curves, Klara Sjölén and
Allan Macdonald, 2011; 6. Design Sketching, Klara Sjölen and Erik Olofsson, 2005; 7.
Sketching: The Basics, Roselien Steur, 2011; 8. Elements of Design: Rowena Reed Kostellow
and the Structure of Visual Relationships, Gail Greet Hannah, 2002.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE30
Семестър: 2
Пластични синтез
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Траян Стамов (МФ), тел. 965 3889 e-mail: tstamov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да изградят познания и умения за трансформация на сложни пластични
характеристики, генериране на пространствени дадености от базисни елементи,
интуитивна систематизация на абстрактни пластични пространствени форми.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основополагащите модули изучавани в дисциплината са: изграждане на повърхнинна и
обемно пластична композиция от ограничен брой базисни геометрични фрагменти;
обемно пространствена форма чрез взаимодействие на основни фигури; абстрактно
продуктово развитие.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Рисунъчен анализ, Инженерна графика, Цветознание,
Дескриптивна геометрия, Пластични методи и техники.

Формени

категории,

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции и лабораторни упражнения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Изпит, в който се оценяват творческите възможности и креативност за решаване на
казусите на етапите на всеки отделен модул.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Драганов, С., Приложение на основните пластични ситуации: симбиоза; тяло
конгломерат, тяло състочщо се от пластичната връзка на ситуирани в
пространството, различни по характер и повърхнинни пространствена
характеристика фигури, Управление и устойчиво развитие, 58 (3), София, 2016.
2. Корбюзие, Л. Модулор, Български художник, София, 1983.
3. Петров, Г., Дизайн. Пространствено оформление, Болид, София, 2000.
4. Фишер, Йо., Екстравагантен и луксозен дизайн от цял свят, Книгомания,
София, 2008.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: МIDE31
Семестър: 2
Графичен дизайн
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова (МФ), тел. 965 2884, e-mail: z.braykova@abv.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Целта е студентите да получат комплексни познания за формиране на специфичен
визуален образ за цялостната дейност на определена фирма, който да служи като
ценностна индикация в съответствие с високите изисквания на пазарната икономика в
условията на силна конкуренция. Конкретна задача е запознаването с феномена
"фирмен стил" и прилагане на принципите му за утвърждаване на фирмата в пазарни
условия, която е обект на комплексни изследвания и тотал дизайн.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Овладяване на творческия и технологичния
процес на проектиране чрез създаване на конкретна концепция за определен графичен
продукт, професионална грамотност при реализацията му и индивидуални разработки в
областта на фирмения стил и печатната реклама.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Основни понятия и познания в областта на графичния и индустриалния дизайн.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат в синхрон с практическите упражнения като всеки изникнал
проблем в проектния процес се вплитат лекции по конкретния проблем който може да
има практически така теоретически и технологичен характер.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка (в практическа форма
представяне на завършен проект) като се оценява по критерии за дълбочина на влизане
в заданието, спазване на проектната методика, естетически достойнства на проекта,
иновативност, и качествено изпълнение в зададен материал на задачата.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Дижур А., Фирменный стиль. Обзор, М., ВНИЕТЭ, 1971.
2. Иванова Н., Фирмен стил и визуална комуникация. Дизайн, бр. 2, С., 1984.
3. Иванов Ц., Фирмен стил и опаковка, Б. "Опаковане", бр. 2-3 1978, бр.
4 1979; 4. Иванов Ц., Комплексна дизайн програма "РУМ", Б. "Опаковане",
бр. 1-2, С., 1985.
5. Райчев Р., Комбинаторика, Н.П., С., 1985.
6. Рудер Е., Типографика, М., 1982.
7. http://www.designweek.co.uk/Home/Default.aspx.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: МIDE32
Семестър: 2
Ергономично проектиране
Вид на обучението:
Семестриален хорариум:
Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 15 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 45 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Основна цел на изучаването на дисциплината е придобиване на основни знания за
ергономията като наука, чиято теория, и методологичен апарат са насочени към
оптимизиране на системите от типа „човек-машина-среда“.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В курса е акцентирано на ергономичните изисквания към работното място, работни
зони и пози, климат на работното място, компоненти на микроклимата, органи за
управление, средства за представяне на информация. Застъпени са и основни въпроси,
свързани с анализа и оценка на системата човек-машина и нейните елементите, методи
за ергономична оценка на проектни решения и крайни дизайнерски продукти.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по базови инженерни и дизайнерски дисциплини.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на съвременна
аудио-визуална техника като презентации, които онагледяват структурата на лекцията.
В лабораторните. упражнения по дисциплината се решават конкретни ергономични
казуси както индивидуално, така и в екипи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит.
Защита на протоколите от лабораторните упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Караманска, Д. Човешки фактор в инженерната психология и ергономия. Изд. П.
Венедиктов, София, 2005.
2. Караманска, Д. Инженерна психология и ергономия, учебник, УКЦ при ХТМУ –
София, 2006.
3. Момов, А. Ергономия и ергономично проектиране- първа част.
Изд. на ТУ София, 2006.
4. Узунски Г. Въведение в ергономичното проектиране. Изд. ДИ „Техника“, 1980.
5. Трендафилов, А. и авторски колектив, Ергономия за дизайна, Издателство на ЦИПЕ,
София, 1989.
6. Faulkner 2000: Faulkner, X. Usability Engineering, Palgrave, Houndmills, 2000.
7. Hunter, Th., Engineering Design for Safety, McGraw-Hill, Inc., New York, 1992.
8. Preece 1994: Preece, J., Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland and T. Carey. HumanComputer Interaction, Harlow, England: Addison-Wesley
(Reading, MA: Addison-Wesley), 1994.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE01
Семестър: 3
Интегрирани системи за дизайн и
производство
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Тонков (МФ), тел. 965 2668, e-mail: gptonkov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Основната цел на дисциплината е студентите за затвърдят и надградят придобитите
знания при проектиране и дизайнерско оформление с помощта на компютърни системи
на различни технически обекти.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината изучава логиката на работа на специализирани CAD софтуери.
Внимание се обръща на оформлението при проектиране на различни технически
обекти. Набляга се на техниките при създаването на повърхнинните форми, избора на
материал, цветовата гама на отделните елементи, технологичността на конструкцията,
възможностите за нейното производство, степента на функционалност и
ремонтопригодност, както и нейната естетичност, екологичност и ниска себестойност.
Оценяват се възможностите и предимствата при използването на CAD системи в
дизайна на изделията. Разглеждат се начините на документиране и работа с различни
файлове.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Усвоен обем от знания по дисциплините „Инженерна графика“, „Материалознание и
технология на металите“, „Машинознание”, „Компютърно 3D проектиране”,
„Компютърно моделиране в дизана”.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции – изнасят се с помощта на съвременни мултимедийни средства.
Лабораторни упражнения – използват модерни компютърни лаборатории.
Консултации - провеждат се с индивидуално разясняване и групово дебатиране.
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Основна и допълнителна литература, стандарти и проспекти. Информационни ресурси.
Справочници и каталози. 3D принтер.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка.Защита на протоколи от проведени лабораторни упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. UGS NX6 Training Center.
2. UGS NX 6 Help.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE02
Семестър: 3
Техническа ползваемост
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 15 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. София Ангелова (МФ), тел. 965 3233, e-mail: sna@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Запознаване, обучение и практикуване а принципите, изискванията, методите и
технологията на реализиране на проектиране, ориентирано към проблемите на
потребителя и се реализира с съвместно с негово участие.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: ТИ – необходимост, оценка ; Опознаване на потребителя, Опознаване на
задачите и дейността на потребителя, Изисквания на потребителя, Показатели за
използваемост, Оценка на използваемостта Експертно оценяване и евристични
принципи
ПРЕДПОСТАВКИ: Ергономия, Ергономично проектиране
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторните упражнения със самостоятелно изпълнение на задачи от компютърното
моделиране на индивидуално работно място.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит по време на изпитната
сесия в рамките на 1.5 часа проведен на индивидуално (компютърно) работно място.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Караманска, Д., (2007), Техническа използваемост на продуктите и системите, С., ISBN 978954-9870-33-6; 2. Караманска, Д. И др., (2004), Подход за изследване качеството “Използваемост
на техниката”, Scientific-technical Union of Mechanical engineering, Vol.2(70) p. 308-311, II
International Conference “Management and Engineering’04” Sofia, May, ISSN 1310-3946; 3.
Караманска, Д., (2005), Критерии и показатели за оценка качеството “използваемост” на
техниката, Scientific-technical Union of Mechanical engineering, Vol.2(80) p. 363-366, III
International Conference “Management and Engineering’05” Sofia, June, ISSN 1310-3946; 4.
Караманска, Д., и др., (2006), Евристични принципи при проектиране и методи за оценяване
ергономичноста и използваемостта на техническите системи, Scientific-technical Union of
Mechanical Engineering, Vol.2(85) p219-222, IV International Conference “Management and
Engineering’06” Sozopol, June, ISSN 1310-3946. Faulkner, Xristine. Usability engineering.
Houndmills, Palgrave, 2000; 5. Nielsen, J. Usability Engineering, San Francisco: Morgan Kaufmann
Publishers, 1993; 6. Jordan, W. J. An Introduction to Usability, London: Taylor & Francis, 1998.Jeffrey
Rubin. Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. New York:
Wiley, 1994.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE03
Семестър: 3
Дизайн на жизнена среда
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. София Ангелова (МФ), тел. 965 3233, e-mail: sna@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Учебната дисциплина „Дизайн на жизнена среда” има за цел да изгради у студентите
умения за разработване на интериорни и екстериорни проекти, представяйки стъпка по
стъпка отделните етапи на проектиране, всички взаимозависимости в конкретно
проектирана жизнена среда и търсенията на оптимални решения, съобразени с
индивидуални и обществени потребности.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Съдържанието на курса се интерпретира от гледна точка на вътрешната архитектура и
приложението на дизайна в архитектурата. Студентите се запознават с понятийния
апарат, използван в дизайна на интериорни и екстериорни обекти, изучават умението да
правят сравнителен анализ на различни образци на жизнена среда и да разработват
самостоятелно проекти на индивидуална и обществена жизнена среда.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Знания от Ергономия и Ергономично проектиране
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на съвременна аудио-визуална техника като
презентации, които онагледяват структурата на лекцията. В лабораторните
упражненията по дисциплината се решават конкретни казуси, както индивидуално, така
и в екипи, които следват етапите на проектиране от архитектурна даденост до
архитектурни визуализации.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
Защита на протоколите от лабораторните упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Беджев, И., Интериорът – какво и как, издателство Техника, София, 1984.
2. Делчев, арх. С., Основи на промишления дизайн в архитектурата, издателство
Техника, София, 1993.
3. Нойферт, Е., Нойферт, Архитектурно проектиране, СофтПрес, 2008.
4. Чин, А., Енциклопедия на цветове и материи за обзавеждане на дома,
Книгомания, 2010.
5. Moxon, S., Sustainability in Interior Design, Laurence King Publishing, 2012.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE04.1
Семестър: 3
Конструиране и производство на
изделия за бита
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Тонков (МФ), тел. 965 3887, e-mail: gptonkov@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Учебната дисциплина има за цел да подпомогне студентите при усвояване на
аналитичните и софтуерни методи за проектиране на битови изделия и да ги запознае с
особеностите при тяхното изработване.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината обхваща етапите от зараждането на идеята за конструиране на дадено
изделие за бита до възможността за неговата реализация. Разглеждат се от една страна
спецификата на елементите при проектиране на изделията, а от друга възможностите за
тяхното производство от гледна точка на системата „Технология-машина-инструментматериал“. Основно внимание се отделя на конструктивните, технологичните и
функционални особености на проектираните изделия и тяхна дълготрайност. Набляга
се на възможността за оптимизиране, постигане на минимална себестойност и
максимална реализация на проектираните изделия.
ПРЕДПОСТАВКИ:
„Инженерна графика“, „Формени категории“, „Материалознание и технология на
металите“, „Неметални материали“, „Машинознание“, „Компютърно 3D проектиране“.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции – изнасят се в добре оборудвани зали с помощта на съвременни мултимедийни
средства. Лабораторни упражнения – провеждат се в модерни компютърни
лаборатории. Курсова работа – възможност за избор както на тема, така и на форма индивидуална или групова (работа в екип). Консултациите се провеждат с подробно
разясняване от страна на преподавателя с използване на аналитични методики,
софтуерни програми и при възможност наблюдения в промишлени предприятия.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:Защита на протоколи от лабораторни
упражнения; оценяване на курсовата задача; семестриален писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
А) Основна литература:1) Тонков Г. Записки „Проектиране и изработка на битови
изделия”.2) Тонков Г., Д. Ралев, А. Хинков. „Пособие за проектиране на машинни
елементи”. „ПРОПЕЛЕР”, София, 2013. ISBN: 978-954-392-127-0.
Б) Допълнителна литература: Димчев Г., И. Илиев, Ф. Раденков. „Конструиране и
производство на изделия за бита”. София, 2006.
В) Наличие на 3D принтер с възможност за прототипиране на софтуерните модели.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE04.2
Семестър: 3
Компютърно проектиране на облекло
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Радка Атанасова (ЕМФ), тел. 965 3629, e-mail: ratanasova@tu-sofia.bg
Технически университет – София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Завършилият успешно дисциплината придобива необходимите теоретични,
професионални и творчески познания по прилагане на графични програми за
проектиране и моделиране на облекло.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Съдържанието на програмата обхваща актуални проблеми, свързани с приложение на
компютърната графика при проектиране на конструкции дамски, мъжки и детски
облекла. Изяснява се предназначението и синтаксиса на най-често използваните
функции в специализираните графични системи за облеклo. Предлагат се алгоритми за
геометрично построяване на основна конструкция, геометрични трансформации на
свивки, получаване на различни видове драперии, проектиране на допълнителни
детайли, подплати, подлепващи и укрепващи вложки, работни шаблони с помощта на
специализирана за шевното производство CAD система.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Необходими са основни познания по текстилно материалознание, инженерно
проектиране на прежди, тъкани, плетива, облекла, технологии за изработване на
облекла.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции – мултимедийни презентации със структура на темата, терминология, схеми и
фигури, модни списания и видеофилми; лабораторни упражнения – проектиране на
конструкции облекла с помощта на специализирана CAD система за облекло.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Изпит, състоящ се от един теоретичен въпрос и две кратки графични задачи.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Атанасова, Радка П., Курс лекции по “Компютърно проектиране на облекло” пред
студентите от специалност “Инженерен дизайн” при ТУ – София. 2. Петров, Хр.,
Проектиране на облекла, Изд. На ТУ-София, София, 2009. 3. Петров, Хр., Моделиране
на облекла, Изд. На ТУ-София, София, 201.. 4. Петров, Хр., Р. Атанасова, Ръководство
за лабораторни упражнения по технология на облеклото, изд. ТУ-София, София, 2012.
5. Armstrong, H., Pattern Making for fashion design, Prentice Hall, New Jersey, 2000. 6.
Hofenbitzer, G., Schnittkonstruktion fuer Damenmode: Bd. 1 Grundlagen, Europa-Lehrmittel
Verlag, Vollmer, 2009. 7. Без автор, Accu Mark. User’s guide, Gerber Garment Technology.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDЕ04.3
Семестър: 3
Конструкции и технологии в
експозиционния дизайн
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Със завършване на курса по дисциплината "Конструкции и технологии в
експозиционния дизайн" студентите трябва да могат да разработват оптимално в
конструктивно и технологично отношение своите дизайнерски проекти с оценка на
технологичната им себестойност.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В рамките на обучението студентите получават знания, свързани с използваните
материали, разработваните варианти на конструкции и съответните технологии при
осъществяването на различни видове експозиционни дизайнерски решения. При
инженерното разработване на проектите се отчитат ограниченията, свързани с
изискванията на заявителя (инвеститора) на конкретното изделие, с ограниченията,
отнасящи се до избора на използваните материали, с възможните технологични
варианти и тяхното оптимизиране, с възможностите за бързото сглобяване и
разглобяване на съставната конструкция, с безопасността при експлоатация, с
изискванията за корозоустойчивост, качеството, надеждността, себестойността и цената.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Основни знания, свързани с проблемите, разглеждани в дисциплини като
материалознание, машинознание, химия, математика, съпротивление на материалите,
технология на машиностроенето и др.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с използването на информационни
слайдове. Семинарни упражнения, провеждани с помощта на CAD-проектиране и
технологично проектиране върху маршрутни карти на конкретни дизайнерски продукти.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Изпит и защита на индивидуална за студента задача с оценка на технологичната
себестойност.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Ангелов Н.П., Конструкции и технологии в рекламния дизайн, Издателство на
Техническия университет – София. 2009.
2. Единна система за конструктивна документация. Справочник, Техника, София, 1988.
3. Петров Г., Рекламен дизайн, Издателство „Болид", София, 2002.
4. Диков А.А., Технология на машиностроенето, Издателство “Сириус”, 2007.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDЕ04.4
Семестър: 3
Автомобилна техника
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Данаил Хлебарски (ТФ), тел. 965 2562, e-mail: dhlebarski@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите
средства за анализ на експолатационните свойства, конструкцията, моделиране,
проектиране на автомобилна техника.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: Изисквания към автомобилната техника, Теглителна динамика на
автомобила, Спиране на автомобила, Проходимост на автомобила, Управляемост и
устойчивост, Плавност на движението, Горивна икономичност, Съединител,
Предавателна кутия, Ходова система – окачване, мостове, колела, спирачни уредби,
кормилни уредби, носеща система.
ПРЕДПОСТАВКИ: Няма
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения със
самостоятелно изпълнение на задачи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Изпит и защита на индивидуална за студента задача с оценка на технологичната
себестойност.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Семов Д, Автомобили, трактори и кари С. Техника, 1992.
2. Найденов Л. Автомобили, Техника, 1990.
3. Морчев Е. Проектиране и конструиране на автомобила Техника, 1991.
4. GNADLER R. Kraftfahrzeugbau I. Scriptum zur Vorlesung. Karlsruhe, 2004.
5. REIMPEL J. Fahrwerktechnik. Vogel-Verlag, Wuersburg, 1984.
6. ЛУКИН П., Г. ГАСПАЯНЦ, В. РОДИОНОВ. Конструирование и расчет автомобиля.
М., Машиностроение, 1984.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE04.5
Семестър: 3
Тримерно моделиране
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Мария Ангелова (ФКСТ), тел. 965 3064, e-mail: maria@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев (ФКСТ), тел. 965 2192, e-mail: veg@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите
средства за моделиране, текстуриране и фотореалистична визуализация и в
съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и
възможности в тази предметна област.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Знанията и уменията по Тримерно моделиране създават предпоставки за многостранна
реализация на студените в области на промишления дизайн, тримерната графика,
компютърните игри. В края на обучението си студентът ще: познава понятийния апарат
на тримерното моделиране; фотореалистична визуализация; може да създава тримерни
реалистични модели на различни класове обекти и сцени.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Учебното съдържание се фокусира върху тематиките разглеждани в информатика,
инженерна графика, компютърно моделиране в дизайна.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на видеопроектор, като се проектират структурата на
лекцията, някои определения и най-съществени знания, технологии, алгоритми и
сегменти от програмен код. Студентите предварително получават достъп до тези
материали на електронен носител.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира
чрез изпит и курсова работа. Усвояването на лекционният материал се проверява чрез
отворен тест, лабораторни упражнения чрез защита на представените проекти и
курсовата работа след конферанс.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Записки от лекциите и презентационни материали в електронен формат.
2. С. Малешков, В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация.
Нов Български Универистет, 2014, ISBN 978-954-535-806-7.
3. M. McCarthy, How to Cheat in 3ds Max 2014: Get Spectacular Results Fast, Focal Press,
2013, ISBN-13: 978-0415842747.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE05.1
Семестър: 3
Дизайн на изделия за бита
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основната цел на курса на обучение е формирането на личностни качества и
професионални компетентности – знания, умения и нагласи, които са предпоставка за
успешна реализация като продуктови дизайнери.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Предаване на познания за анализ на комплексни проблеми и разработване на
дизайнерски концепции.Запознаване с теории, практики и дизайнери с различни гледни
точки относно теоретичната база и творческия процес в продуктовия дизайн.Разглежда
методики на проектиране в дизайна на изделия за бита.Развиване на способности за
творческа интерпретация на дизайнерски принципи и самостоятелност при избор на
варианти.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Знания по задължителните базови дисциплини от образователно-квалификационна
степен бакалавър.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на мултимедийно илюстриране, като на екран се
проектират структурата на лекцията, образци на решени задачи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Проверката на постигнатите знания и умения по учебната дисциплина се осъществява
чрез текуща оценка, която се формира от оценките на проверените упражнения. В края
на семестъра всеки студент се явява с КП, който се оценява по множество критерии с
различен коефициент на тежест.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Бит и душевност на нашия народ – Иван Хаджииски.
2. От занаятите към дизайна – Незабравка Иванова – изд. БАН, София – 1985.
3. Системата на предметите – Бодриар – ИК Лик 2003.
4. Разума на красотата – Огнян Шошев изд. Народна младеж, 1972.
5. Трактат по обща семиотика – Умберто Еко, изд. Наука и изкуство 1993.
6. Dokumente zur visuell-gestalterischen Grundlagen – Ausbildung – Hochschule fur
industrielle Formgestaltung Halle Burg Gibischenstein, Rektor: Prof. Paul Jung, 1990.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE05.2
Семестър: 3
Дизайн на облеклото
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл.ас. д-р инж. Боряна Георгиева-Гущанова (МФ), тел. 965 3250,
e-mail: bobbyhobby@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Целта на обучението по „Дизайн на текстил и облекло” е студентите да получат
знания по теорията на художественото проектиране и композиционното
изграждане на различни текстилни изделия и облекло.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Взаимодействие на
облеклото и пространството. Движение на силуетните форми Композиция. Видове
композиционни структури в художественото проектиране на облеклото
Изследване на структурата свързана с формообразуващите материали.
Взаимовръзка
на
структурата
с
вътрешните
градивни
елементи
и
формообразуващи линии
Методи за намиране на композиционен център.
Ориентация в пространството. Закони на съседството. Системи за струк туриране
на сложни форми и детайли облекло Фрактура и текстура на използваните
материали за облекло Връзка на формата и цвета на използваните материи
Проблеми на пластиката и графиката при художественото проектиране на
облеклото Художествено проектиране на колекции от облекла Дизайнерска
концепция.
ПРЕДПОСТАВКИ: Познания от техниката и технологията на текстила и
облеклото, както и от теорията за формообразуване и композиционно изграждане.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите са изнасяни с помощта на нагледни
материали, диапозитиви, табла и слайдове. В лабораторните упражнения се разработват
художествени проекти на текстил и облекло.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка и защита на курсов проект по индивидуално задание.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Попска, П. А., Дизайн на облекло, С., ТУ, 1999.
2. Попска, П. А., Дизайн на текстил и облекло, ДИ "Техника", С., 2002.
3. Нешатаев, А., Художественное оформление трикотажннх изделии, М., Легкая
промишленост, с. 204, 2003.
4. Черемннх, А. М., Художественное конструирования одежди,
Легкая индустрия, с. 206, 1986.
5.Magnus, Gunter Hugo, Dumont's Handbuch fur Graphiker, Koln, 1983.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE05.3
Семестър: 3
Дизайн на експозиции
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Придобиване на основни познания за дизайн на експозиции, осмисляне творчески
процесите при реализация на проекти, свъзани с представяне на конкретен експонат.
Предоставеяне на възможности за анализ, формообразуване и художествен синтез при
проектиране и реализация на конкретно задание.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: Дизайн на пространствено оформление: Панаири, изложби, изложения,
Визуална комуникация, Организационни видове, Форми при реализация, Елементи –
пространствено –пластични конструкции, цвят, пространствен графика, осветление,
реквизит. Интериор и екстериор, принципи, компоненти, изисквания, материали. Фази
при разработването на проект- идеен и работен.
ПРЕДПОСТАВКИ: Ергономия, Ергономично проектиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения със
самостоятелно изпълнение на задачи от компютърното моделиране на индивидуално
работно място.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка и защита на курсов проект по индивидуално задание.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Петров Г. Пространствено оформление, С. Болид, 2003.
2. Петров Г., Рекламен дизайн, С. Болид, 2003.
3. Върбанов П., Цветознание, Университетско издание, ВТ 1994.
4. www.nsi.bg, www.bauhouse.de, www.irivisia.com.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE05.4
Семестър: 3
Дизайн на колесни транспортни
средства
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 5
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Траян Стамов (МФ), тел. 965 3889 e-mail: tstamov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да изучат и да могат да прилагат умения необходими в автомобилната
индустрия, съдържащи елементи от двуизмерния и триизмерния дизайн.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината включва основни теми като:
Основни видове съвременни транспортни средства, разглеждане на похватите за
характер на формата, начини за компановка, размери и пропорции, главни
художествено-творчески етапи на проектиране, варианти за наблюдение и изучаване на
потребителските навици и необходимости, разглеждане на формените специфики:
елементи и тяхното пропорциониране, динамика и сили на движение, взаимовръзки и
организация.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Рисунъчен анализ, Формени категории, Цветознание, Пластични методи и техники,
Пластичен синтез, Инженерна графика, Компютърно 3D проектиране, Изобразителен
синтез, Формоизграждане, Изобразителни методи и техники, Индустриален дизайн,
Компютърно моделиране в дизайна, Промишлено и дизайнерско проектиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите, лабораторни упражнения и курсов проект.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Стамов, Т., Дизайн на транспортни средства и изделия към тях, Издателство на
ТУ-София, София, 2017.
2. Стамов, Т., Емоционално въздействие в дизайна на съвременните транспортни
средства, Автореферат ТУ-София, София, 2014.
3. Бобев, В., Организация на транспорта, УИ Учков, Ямбол, 2012.
4. Върбанов, П., Цветознание, УИ Св. Св. Кирил и Методий, В. Търново, 1994.
5. Момов, А., Ергономия и ергономично проектиране, Издателство на ТУ-София,
2006.
.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE05.5
Семестър: 3
Рисуване

Вид на обучението:
Лекции (Л)
Лабораторни упражнения (ЛУ)
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОРИ:

Семестриален хорариум:
Л – 30 часа
ЛУ – 30 часа

Брой кредити: 5

Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева, тел. 965 3693, e-mail: gadjeva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да могат да анализират
съществуващи проблеми от областта на пластично изградения образ и след това да
бъдат основа за компютърна анимация и специални ефекти в рекламата. Това ще
позволи на студентите да прилагат получените знания и умения както в производствена
дейност, така и в творческото си развитие както и за целите на научни изследвания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията които рисунката, ескиза и
бързата скица студентите ще придобият в дисциплината са пряко свързани с
реализацията обекти които могат да бъдат основата за Тримерна анимация и Тримерно
моделиране. Създават се предпоставки за многостранна реализация на студените в
области на промишления дизайн, тримерната анимация,
специалните ефекти,
компютърните игри. В края на обучението си студентът ще: познава понятийния апарат
и взаимовръзката между форма, пластика и анатомична вярност на изобразявания
обект. Ще използва всичките ѝ възможности за изява на идеята и постигане на
естетически внушения.
ПРЕДПОСТАВКИ: Учебното съдържание се фокусира върху тематиките свързани с
конструкцията и възможности за реализация на рисунката, които са основни за
Тримерната анимация и Тримерното моделиране, като основно изразно средство.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на съвременна
аудио-визуална техника като презентации, които онагледяват структурата на лекцията.
За лабораторните упражнения се използват специализирано ателие за нуждите на тази
дисциплина – стативи за рисуване и таблети.
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основна и допълнителна литература,
учебни филми и презентации.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка и курсов проект.
Усвояването на лекционният материал се проверява чрез отворен тест. Лабораторните
упражнения се оценяват чрез защита на представените проекти.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Аксенов Ю., Левщова, М., Цвет и линия, М., 1976; 2. Чоканов Кр., Пластична анатомия, НИ,
С., 1994; 3. Шапиро М., Художник , общество, стил, Жалони С., 1993; 4. Шрам У., Характер на
комуникацията между хората, ФЖМК, С., 1992; 5. Томас, Д., Тайни и техники на творческото
мислене, Аратрон, С., 1999Тошлаков, В., Цвет и цветовозпроизвежданые, М., 1987; 6.
Кандински В., За духовното в изкуството, ЛИК С.,1995; 7. Кацев В., Художествена фотография,
Техника, С., 1978; 8. Кафтанджиев Х., Визуална комуникация, Отворено общество, С., 1996.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE06
Семестър: 3
Договаряне на дизайнерския труд и
авторско право
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Семинарни упражнения (СУ)
CУ – 15 часа
ЛЕКТОР:
Проф. д-р юр. Стефан Стефанов (СФ), тел. 965 3082, e-mail: stefanov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Дава на студентите основни познания относно закрилата на дизайнерските обекти по
силата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за промишления
дизайн и Закона за марките и географските означения., Запознава ги с методиките за
ценообразуване на дизайнерския труд, отнесени към договорните правоотношения
между автора и възложителя съответно потребителя на авторското произведение.
Посочва се правната регламентация на дизайнерските произведения, създадени в
трудовоправни и други служебни отношения. Набляга се на имуществените и
неимуществени правата на дизайнерите при създаване и използване на техните
произведения, срока на закрила на тези права и тяхното лицензиране и прехвърляне.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Промишленият дизайн като обект на авторското право. Правна закрила на дизайна.
Права произтичащи от правната закрила и защита от нарушения. Закрила на дизайна
като релефна марка . Оформяне и подаване на заявките. Формална и материално-правна
експертиза. Издаване на защитни документи и срок на закрила. Международна закрила
на промишления дизайн. Авторско възнаграждение. Договаряне на дизайнерския труд.
Прехвърляне на правата и лицензиране на промишления дизайн Форма на
прехвърлянето. Правна същност на лицензията. Предмет, форма и срок на лицензията.
Лицензионен договор Права и задължения на страните по лицензионния договор.
Арбитражната клауза и приложимото право при лицензионните договори.
ПРЕДПОСТАВКИ: Правна защита на интелектуалната собственост.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуща оценка по време на семестъра с тест.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон за авторското право и сродните му права - ДВ, бр. 56/1993 г.,
последно изм. и доп., бр. 112/2007.
2. Закон за промишления дизайн - ДВ, бр.81/1999 г., последно изм. и доп., бр. 112/2006.
3. Закон за марките и географските означения - ДВ, бр.81/1999 г.,
последно изм. и доп., бр. 112/2006.
4.Джелепов/Стефанов: Ръководство за упражнения по патентно-лицензионна дейност.
ТУ-София/Информа - Интелект 1990 г.
5. Каменова, Ц.: Авторско право, ИПН при БАН, София 1999 г.;
6. Интелектуална собственост (ИнСо) - специализирано списание на Патентното ведомство,
София.

ХАРАКТЕРИСТИК А НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE07.1
Семестър: 3
Адхезионно свързване и покрития в
инженерния дизайн
Вид на обучението:
Семестриален хорариум:
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Брой кредити:4
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 15 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Дамян Ганчев (МФ), тел. 965 2410, e-mail: ganchev_d@tu-sofia.bg
Гл.ас. д-р инж. Евелина Христова (МФ), тел. 965 2480, e-mail: evahri@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Учебната дисциплина има за цел да научи студентите обосновано да избират материал
и метод за нанасяне на лепила и покрития, в зависимост от конкретното изделие и
експлоатационните му условия.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплина разглежда основно спецификата и възможните приложения на
материалите, използвани като адхезиви и покрития (защитни, декоративни и
специални), както и техниката и технологиите за лепене и нанасяне на покрития.
Разглеждат се видовете адхезиви и техните специфични свойства, проектирането на
адхезионни връзки, свойствата и методите за получаване на конверсионни, метални,
полимерни, емайлови, стъклокерамични и керамични покрития. Целта е студентите
правилно да избират и проектират адхезионни връзки и покрития и да прилагат
критериите за техния обоснован избор.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините Химия, Физика, Материалознание.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции – изнасят се с помощта на видеопроектор и нагледни материали. Лабораторни
упражнения – използват модерни методи и техника: за изпитване на неметални
материали при въздействие на различни фактори; за установяване промяната на
механичните им характеристики; за получаване на адхезионни връзки и оценка на
адхезионната якост, за нанасяне покрития и оценка на свойствата им.
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Основна и допълнителна литература, стандарти и проспекти, учебни филми.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Защита на изработените протоколи в лабораторните упражнения и две контролни
работи през семестъра, завършващи с текуща оценка за семестъра.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Диков В., Инженерни адхезиви и техники на приложение, Артграф, София, 2005.
2. P. M. Martin, Handbook of deposition technologies for films and coatings: science,
applications and technology., Amsterdam; Boston: Elsevier, 2010.
3. A. A. Tracton, Coatings materials and surface coatings., Boca Raton, FL: CRC Press, 2007.
4. S. Ebnesajjad, Adhesives technology handbook., Norwich, NY: William Andrew Pub., 2008.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE07.2
Семестър: 3
Опаковане и дизайн на опаковката
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 15 часа
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Траян Стамов (МФ), тел. 965 3889 e-mail: tstamov@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Александър Радославов (МФ), тел. 965 3895, e-mail: aradoslavov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Запознава със специфичната роля ма опаковането като технологичен процес, при който
без да се нарушават физико-механичните, биохимичните и експлоатационнотехнологичните качества на изделията и продуктите, чрез опаковките, които служат
да достигнат до потребителя в красив, естетичен вид, информирайки ги за
качеството на опаковането, рекламирайки предимствата пред сходните и идентичните.
Изучава се ролята на оригиналността и привлекателността на опаковките, чрез които се
стимулира и мотивацията за покупко-продажби в условията на засилена браншова
конкуренция у нас и на международните пазари.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Ролята мястото и значението на
опаковката в опаковъчния процес. Общи сведения и изисквания към опаковката.
Конструктивни особености Транспортни и потребителско - транспортни опаковки.
Характеристика и специфични особености в зависимост от изделията за опаковане.
Конструктивни изисквания. Потребителски опаковки. Характеристика специфични
особености в зависимост от изделията за опаковане. Конструктивни изисквания. Видове
опаковки в зависимост от материала направата им. Характерни особености, условия за
експлоатация и специфични изисквания към тях. "Блистер" опаковки. Характерни
технологични особености. Разновидности."Скин" опаковки. Характерни особености и
сфери на приложение. Дизайн на опаковката. Критерии и художествено естетични
задачи в контекста на фирмения стил.
ПРЕДПОСТАВКИ: Цветознание, Формооизграждане, Пластични методи и техники,
Пластичен синтез, Шрифт и калиграфия. ДПРПИС - I, ДПРПИС - II, Графичен дизайн.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения със
самостоятелно изпълнение на задачи от индивидуално работно място.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текуша оценка на база на предствяне на разработен проект на опаковка.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Printing Technology by J. Michael Adams and Penny Ann Dolin (Hardcover - Jun 12, 2001);2.
Offset Lithographic Technology by Kenneth F. Hird (Hardcover – Sep 2000); 3. Complex Packaging
(Structural Package Design) - Pepin Press (July 16, 2010)]; 4. Package Form and Design:
Encyclopedia of Paper-Folding Design (September 6, 2011); 5. Jackson, P. Folding techniques for
designers: from sheet to form: Laurence King Publishing (2011); 6. Jackson, P. Structural Packaging:
Design your own Boxes and 3D Forms: Laurence King Publishing (2012), (pp. 128).

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: FaМIDE01
Семестър: 3
Визуализация на информацията
Вид на обучението:
Лекции (Л)
Лабораторни упражнения (ЛУ)

Семестриален хорариум:
Л – 30 часа
ЛУ – 30 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - Софи
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Да запознае студентите с важността на проблемите свързани с визуалното представяне
на информацията; да представи основни принципи и подходи при визуализирането на
различни видове информация, съобразена с потребителските изисквания и особеностите
на различните медии.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: Исторически преглед на развитието на представяне на информацията.
Основни свойства и изисквания към представянето на информация. Фактори влияещи
върху ефективното и еднозначно предаване на информация. Видове информация и
методи за нейното представяне. Съвременни технологии за представяне на
информация. Композиционни принципи в дизайна на изображения, които съдържат
информационно съдържание. Критерии за качествено оценяване на визуализирана
информация.
ПРЕДПОСТАВКИ: Софтуерна ергономия, Графичен дизайн.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции с използване на слайдове и презентиране на добри практики, лабораторните
упражнения със самостоятелно изпълнение на задачи от компютърното работно място.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текущо оценяване на базата на изпълнение на индивидуални задачи
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd & Russell Beale. Human-Computer Interaction.
Hillsdale, NJ: Prentice Hall, 1998.
Даниел Грей. Професионален дизайн в web. Софтпрес, София, 2000.
Faulkner Christine. The Essence of Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 1998.
Clayton Lewis & John Rieman. Task-Centered User Interface Design: A Practical
Introduction. Boulder, Colorado: University of Colorado, Boulder, 1993.
Jeffrey Rubin. Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective
Tests. New York: Wiley, 1994.
Microsoft Corporation (Tandy Trower) The Windows Interface Guidelines for Software
Design. Redmond, WA: Microsoft Press, 1995.
Ronald M. Baecker, Jonathan Grudin.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE08.1
Семестър: 4
Конструиране и производство на
осветителна техника и системи
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Вълчан Георгиев (ЕФ), тел. 965 2167, e-mail: vulchy@tu-sofia.bg
Доц. д-р инж. Ива Петринска (ЕФ), тел. 965 2167, e-mail: ipetrinska@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Целта на обучението по “ Конструиране и производство на осветителна техника и
системи” е студентите да се запознаят с особеностите при: конструиране на
осветителни тела, предназанчени за използване с различни светлинни източници;
създаване на подходяща “светлинна обстановка” при използване на различни
осветители; проектиране на експозиционно и рекламно осветление.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Разглеждат се областите на приложение на светлинни източници и осветителни тела,
както и особеностите при конструирането им; изисквания, изчисляване и начини на
проектиране на архитектурно, художествено, театрално и рекламно осветление;
специфични изисквания, методи за оразмеряване и проектиране на осветителни и
сигнални електрически инсталации.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Необходими са познания по Физика и Осветителна и инсталационна техника.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, диапозитиви, табла, слайдове и
мултимедийни продукти. Лабораторни упражнения, изпълнявани по ръководство;
протоколи, изработвани от студентите и проверявани от преподавателя. Задачи за
текущ контрол по ръководство за проектиране.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след втори семестър.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Айзенберг Ю.Б. и др., Справочная книга по светотехнике, Москва,
Энергоатомиздат, 1995.
2. Шашлов Б.А., Цвет и цветовоспроизведение, Москва, 1986.
3. Василев Н., И. Василева, Архитектурно, художествено и рекламно осветление, АВС
Техника, София 2007.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE08.2
Семестър: 4
Машини и процеси в шевното и
трикотажното производство
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Радка Атанасова (ЕМФ), тел. 965 3647, e-mail: ratanasova@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Цели: чрез дисциплината студентите придобиват знания за плетивата и начините за
тяхното изработване, за възможностите, предимствата и недостатъците на видовете
плетачни машини. В шевното производство студентите получават знания за всички
машини прилагани в шевното производство.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: Първата част включва изучаване на процесите и машините в плетачното
производство. Разглеждат се основните понятия в плетачеството, видовете плетки и
плетива, бримкообразуващите работни органи и принципите на бримкообразуване.
Разглеждат се особеностите на системите за опъване, подаване и контрол на нишките,
плетящите системи и изтегляне на плетивото при плоскоплетачние, кръглоплетачни,
котон и основноплетачни машини. Във втората част се разглеждат приложението,
принципите на бримкообразуване и конструктивните особености на видовете шевни
машини за зиг-заг машини, изпълняващи бодови редове 101, 401, оверлог,
полуавтомати за: външни джобове, филетки, изплитане на илици, пришиване на
копчета, затягане – понт, за бродиране. Разглеждат се машините за настилане, кроене,
подлепване и влаготоплинна обработка.
ПРЕДПОСТАВКИ: Специализирани дизайнерски дисциплини от образователноквалификационна степен бакалавър.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми,
лабораторните упражнения със самостоятелно изпълнение на задачи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит по време на изпитната
сесия и защита на курсова работа по индивидуално задание.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Петров, Хр., Р. Атанасова, Ръководство за лабораторни упражнения по технология на
облеклото, изд. ТУ-София, 2012.
2. Кънчев, Ц. и колектив, Технология на облеклото, Техника, София, 1997.
3. Стоилов, Т., Машини и процеси в трикотажното производство, изд. ТУ-София, 2008.
4. Von Eberle, Clothing technology, Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH &
C; English edition, 1996.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE08.3
Семестър: 4
Проектиране на потребителски
интерфейси
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. София Ангелова (МФ), тел. 965 3233, e-mail: sna@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Учебната дисциплина има за цел да представи на студентите различни системни и
творчески подходи към проектирането на графични потребителски интерфейси (ГПИ),
да представи методика за проектиране на ГПИ, при която е подчертана връзката между
функция и форма на всеки отделен компонент на ГПИ.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Съдържанието на курса е ориентирано към проектирането на графични потребителски
интерфейси (ГПИ) на базата на поетапно фокусиране върху потребителите, задачите и
функционалностите на интерактивната система и запознаване с реални и достъпни
системи за разработка на ГПИ. Студентите развиват умението да разработват
самостоятелно проекти на ГПИ от проучване, през груб до фин прототип.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания в областта на Ергономия и Ергономично проектиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на аудио-визуална техника под формата на
презентации, които онагледяват структурата на лекцията. В лабораторните
упражненията по дисциплината се решават конкретни казуси, както индивидуално, така
и в екипи, които следват етапите на проектиране.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Крайната оценка по дисциплината се формира на база защита на протоколите от
лабораторните упражнения, контролна работа през семестъра, представяне на курсова
работа и изпит в изпитна сесия.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Kosba, A., User Modeling and User-Adapted Interaction,
Kluwer Academic Publishers, 2001.
2. Kulak, D., E. Guiney, Use Cases: Requirements in Context, Addison Wesley,
Boston, 2003.
3. Lewis, C.&J. Rieman, Task-Centered User Interface Design: A Practical Introduction,
University of Colorado, Boulder, 1993.
4. Preece, J., Y. Rogers, H. sharp, D. Benyon, S. Holland and T. Carey, Human-Computer
Interaction, Harlow, England: Addison-Wesley 1994.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE08.4
Семестър: 4
Двигатели на транспортни средства
Вид на обучението:
Семестриален хорариум:
Лекции (Л)
Брой кредити: 4
Лабораторни упражнения (ЛУ)
Л – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Пламен Пунов (ФТ), тел. 965 3583, e-mail: plamen_punov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е
студентите да изучат теоретичните принципи на работа, реалните процеси,
показателите, характеристиките, кинематиката, динамиката и основните конструктивни
особености на двигателите на транспортни средства. Да придобият знания и умения,
които да използват при експлоатацията, ремонта и диагностиката на двигателите с
вътрешно горене и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват
нови знания и възможности в тази предметна област.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Разглеждат се особеностите на работните процеси, конструкцията, изпитването и
характеристиките на двигателите с вътрешно горене, както и електронните системи на
съвременните двигатели и методите за тяхната диагностика и самодиагностика.
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Топлотехника, Механика на
флуидите, Механика, Съпротивление на материалите и Електротехника.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения с представяне на
преподавания материал на черна дъска и с използване на видеопроектор.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Лабораторни упражнения (30%) и изпит в края на семестъра (70%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Евтимов Т., Пунов П., Михайлов Ф., Двигатели с вътрешно горене. Издателство на
ТУ – София, 2014.
2. Бояджиев К.Г., Станимиров С.И. и др. Автотракторни двигатели, Техника,
София, 1990.
3. Евтимов Т. Ръководство за лабораторни упражнения по автотракторни и карни
двигатели. ТУ, София, 1992 г.
4. Архангелский В.М.и др. Автомобильные двигатели. Машиностроение,
Москва, 1977.
5.Луканин В.Н. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Т.1,2,3. Высшая школа,
Москва, 1995.
6.Pulkrabek W, Engineering fundamentals of the internal combustion engines,
Prentice Hall, 2003.
7. Heywood J.B., Internal combustion engine fundamentals, McGraw Hill, 1988.5. Grohe H.
Otto- und Dieselmotoren. Vogel Buchverlag, 1992.6. Kuntscher V. Kraftfahrzeug Motoren.
Auslegung und Konstruktion. Verlag Technik Berlin, 1995.

ХАРАКТЕРИСТИК А НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE08.5
Семестър: 4
Тримерна анимация
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Мария Ангелова (ФКСТ), тел. 965 3064, e-mail: maria@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев (ФКСТ), тел. 965 2192, e-mail: veg@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да могат да анализират
съществуващи решения от областта на 3D компютърна анимация и специалните ефекти
и да могат да използват тези методи и техники при създаване на собствени ефекти и
решения. Това ще позволи студентите да прилагат получените знания и умения както в
производствена дейност, така и за целите на научни изследвания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В края на обучението си студентът ще:
познава понятийния апарат на тримерната компютърна анимация; разработва тримерни
анимации от различни класове; създава анимации на обекти за нуждите на
компютърните игри; може да използва съвременни продукти за тримерна анимация.
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по тримерно компютърно моделиране, тримерни
визуализации, програмиране на обектни езици.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:Лекциите се провеждат с помощта на видеопроектор,
чрез който на екран се проектират структурата на лекцията, някои определения и найсъществени знания, технологии, алгоритми и сегменти от програмен код. Студентите
предварително получават достъп до тези материали на електронен носител и при
желание могат да ги носят на лекции, за да ги допълват от обясненията на
преподавателя.
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Компютърен клас за провеждане на лабораторните упражнения, включващ 12 работни
станции (процесори Pentium 4 3.20 GHz, RAM 2 GB, операционна система Windows 7) с
инсталиран софтуер за създаване на тримерни компютърни модели.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит и курсова работа. Усвояването
на лекционният материал се проверява чрез отворен тест, лабораторни упражнения
чрез защита на представените проекти и курсовата работа след конферанс.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Morgan Kaufmann, 2012 I. Kerlow, The Art of 3D
Computer Animation and Effects, 4th edition, Wiley, 2009Допълнителна литератураM. McCarthy,
How to Cheat in 3ds Max 2014: Get Spectacular Results Fast, Focal Press, 2013I. Kerlow, The Art of
3D Computer Animation and Effects, 4th edition, Wiley, 2009M. Chandler, P. Podwojewski, J. Amin,
F. Herrera. 3ds Max Projects: A Detailed Guide to Modeling, Texturing, Rigging, Animation and
Lighting, 3DTotal Publishing, 2014 R. Lapidus, Tradigital 3ds Max: A CG Animator's Guide to
Applying the Classic Principles of Animation, Focal Press, 2011.M. O'Rourke, Principles of Threedimensional Computer Animation: Modeling, Rendering, and Animating with 3D Computer Graphics,
Norton, 2003. K. Murdock, Autodesk 3ds Max 2014 Bible, Wiley, 2013, ISBN-13: 978-1118755075.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: BIDE09.1
Семестър: 4
Дизайн на средства за производство
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Основната цел на курса на обучение е формирането на личностни качества и
професионални компетентности – знания, умения и нагласи, които са предпоставка за
успешна реализация като продуктови дизайнери.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Предаване на познания за анализ на комплексни проблеми и разработване на
дизайнерски концепции. Запознаване с теории, практики и дизайнери с различни
гледни точки относно теоретичната база и творческия процес в индустриалния дизайн.
Разглежда методики на проектиране в дизайна на изделия за бита. Развиване на
способности за творческа интерпретация на дизайнерски принципи и самостоятелност
при избор на варианти.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Знания по задължителните базови дисциплини от образователно-квалификационна
степен бакалавър.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат с помощта на мултимедийно илюстриране, като на екран се
проектират структурата на лекцията, образци на решени задачи.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Проверката на постигнатите знания и умения по учебната дисциплина се осъществява
чрез изпит, който се състои от две части практическа и теоретична.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. От занаятите към дизайна – Незабравка Иванова, Издателство на БАН, София, 1985г.
2. Design- Die 100 principien fur erfolgrejche Gestaltung, William Lidwell, Kritina
Holden,Jill Butler, Stibner Verlag GnbH, Munchen, 2004.
3. Трактат по обща семиотика, Умберто Еко, Наука и изкуство, 1993.
4. Kritische designtheorie, Bernd Lobach, Designbuch Verlag Gremlingen, 2001.
5. A short cours in industrial design, Eskild Tjalve, Newnes- Butterworths, 1984.
6. Kompendium des Industrie Design, Heinz Habermann, Springer Verlag, Berlin, New York,
2003.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: МIDE09.2
Семестър: 4
Дизайн на трикотажни изделия
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл.ас. д-р инж. Боряна Георгиева-Гущанова (МФ), тел. 965 3250,
e-mail: bobbyhobby@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и средствата за
анализ и дизайнерско проектиране на трикотажни изделия и основните принципи
на композиционното изграждане на различни видове изделия, както на
всекидневно, така и на официално и спортно трикотажно облекло.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дизайн на всекидневно дамско трикотажно облекло (гладка еднонишкова двулицева
плетка, ребрени и еднонишкови двулицеви плетки, многонишкова мрежеста плетка)
Дизайн на официално дамско трикотажно облекло (мрежести еднолицеви плетки, от
мрежести плетки с широки платинови бримки и дълги редове, ажурни плетки с групово
пренасяне на бримки, мрежести плетки с големи и малки бримки, многонишкови
ажурни плетки с резредени игли плетени) Дизайн на дамско и мъжко облекло в спортен
стил (обикновени и жакардни еднолицеви приложени плетки) Художествен дизайн на
детско и юношеско облекло (еднолицеви пълнежни плетки, апликации).
ПРЕДПОСТАВКИ:
Необходими са основни познания от техниката и технологията на текстила и
облеклото, както и от теорията за формообразуване и композиционно изграждане.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите са изнасяни с помощта на нагледни материали, диапозитиви, табла и слайдове.
В лабораторните упражнения се разработват художествени проекти на текстил и
облекло.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
В края на семестъра студентите предоставят проектите нарисувани в
лабораторните упражнения, както и писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Попска, П. А., Дизайн на облекло, С., ТУ, 1999.
2. Попска, П. А., Дизайн на текстил и облекло, ДИ „Техника”, С., 2002.
3. Нешатаев, А., Художественное оформление трикотажннх изделии, М., Легкая
промишленост, с. 204, 2003.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: МIDE09.3
Семестър: 4
Дизайн на офиси и търговски обекти
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева (МФ), тел. 965 3693,
e-mail: gadjeva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият основни
познания за офиси и търговски обекти, да осмислят творчески процесите при
реализиране на проекти, свързани с идейното и творческо обмисляне на
пространството съобразявайки се с ергономичните и художествени изисквания,
формите и елементите на пространствените и композиционни характеристики на
специфичните офиси и търговски обекти. Дисциплината дава възможност да се
прилагат методите за анализ, формообразуване и ергономично проектиране в
художествен синтез, при проектиране и реализация на конкретното задание.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината се ангажира с характера на
функцията на офисното пространство. Характерни изисквания за неговото оформление.
Специфика на търговските обекти. Взаимовръзка - обект на търговската дейност и
реклама. Архитектурни елементи и офисно пространство. Ергономични изисквания.
Особености и изисквания към архитектурна среда. Специфични изисквания към
търговските обекти. Определяне на функционалните зони. Организация на офисното
пространство и търговски обекти. Форми, структури, особености на композицията,
пропорции, мащаб, функционалност, стандарти. Взаимовръзка между характера на
търговския обект и рекламата на определен продукт. Избор на конкретен обект.
Зониране. Реализация. Принципи на композиционна организация.
ПРЕДПОСТАВКИ: Учебното съдържание се фокусира върху въпросите и проблемите
свързани и определящи проектирането и дизайна на офиси и търговски обекти.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултимедия и
шрайбпроектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията,
репродуцирани решения, най-съществени определения и таблици.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (писмен тест) и
оценката на творческите задачи от семинарните упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Ангелов, Н., Конструкции и технологии в рекламния дизайн, С. 2009; 2. Върбанов,
П., Цветознание, Университетско издателство, В.Т., 1994; 3. Дамянов, Б.,
Композицията, Университетско издателство П., 1998; 4. Беджев И., Интериорът – какво
и как, Техника С.,1984; 5. Райчев Р., Структурна комбинаторика, Анибус, С., 2002;
6. Топузлиев Д., Основи на дизайнерското проектиране,ЦСМТ,С.1978.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина:
Код: MIDE 09.4
Семестър: 4
Дизайн на неколесни транспортни
средства
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Траян Стамов (МФ), тел. 965 3889, e-mail: tstamov@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Студентите да получат и да могат да прилагат знанията си в генерирането и развитието
на дизайнерски концепции, моделиране и интерпретиране чрез художественотворчески похвати на проекти и системи, съобразяване с човешкия фактор
самостоятелно или в екипна работа.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В края на обучението си студентът ще: познава закономерностите при проектиране на
транспортни средства във всички области - дизайн на воден транспорт, дизайн на
обществени транспортни средства, вкл. железопътни транспортни средства, дизайн на
мотоциклети и велосипеди; бъде подготвен за дизайн позиции на управленско,
производствено или консултантско ниво; може да предприема самостоятелни
изследвания в областта на дизайна и да обосновава и защитава възникващите
концептуални решения и интелектуална собственост; придобие творческо мислене при
разработването на отделните етапи в дизайна.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Рисунъчен анализ, Формени категории, Цветознание, Пластични методи и техники,
Пластичен синтез, Инженерна графика, Компютърно 3D проектиране, Изобразителен
синтез, Формоизграждане, Изобразителни методи и техники, Индустриален дизайн,
Компютърно моделиране в дизайна, Промишлено и дизайнерско проектиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите, лабораторни упражнения и курсов проект.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Стамов, Т., Дизайн на транспортни средства и изделия към тях, Издателство на
ТУ-София, София, 2017.
2. Стамов, Т., Емоционално въздействие в дизайна на съвременните транспортни
средства, Автореферат ТУ-София, София, 2014.
3. Маркова, М., Дизайн мениджмънт, УИ „Стопанство“, София, 2010.
4. Мутафов, С., Шошева, В., Станчев, Ш., Антропология, ергономия,
робототехника, Макрос, София, 2000.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: МIDE09.5
Семестър: 4
Стилознание
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
Курсов проект (КП)
ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (МФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Гл. ас. д-р Михаела Гаджева-Неделчева (МФ), тел. 965 3693,
e-mail: gadjeva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Избираема учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да могат да анализират
отделните стилове в изкуството и дизайна и да използват тези знания при създаване на
собствени решения. Това ще позволи студентите да прилагат получените знания и
умения както в производствена дейност, така и за целите на научни изследвания.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по стилознание създават
предпоставки за многостранна реализация на студените в области на промишления
дизайн, тримерната анимация и специалните ефекти, компютърните игри.В края на
обучението си студентът ще: познава понятийния апарат на стилознанието; да
разработва различни обекти и среди; да създава обекти за нуждите на компютърните
игри; да може да анализира и използва знанията си при създаване на съвременни
продукти за тримерна анимация. Взаимовръзката между форма и съдържание на
различните стилове и направления в изкуството и дизайна дават възможност
студентите да анализират и творчески конкретно да подчертаят характерните
особености на пространствата в композицията за интериор и екстериор и детайлите на
облекло и аксесоари. Използване на всичките ѝ възможности за изява на идеята и
постигане на естетически внушения.
ПРЕДПОСТАВКИ: Учебното съдържание се фокусира върху тематиките разглеждани
в история на изкуството и дизайна.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на съвременна
аудио-визуална техника като презентации, които онагледяват структурата на лекцията.
За лабораторните упражнения се използват специализирано ателие за нуждите на тази
дисциплина – стативи за рисуване и таблети.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. Усвояването на
лекционния материал се проверява чрез отворен тест.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Едуард Луси-Смит, Речник на термините на изкуството, Наука и изкуство, С., 1996; 2. Занков
О., Боев Т., Възприемане на произведенията на изобразителното изкуство, МНП, С., 1988; 3.
Димитров Д., Изкуството на XX век – съдбата на авангарда, Просвета, С., 2000; 4. Димитров Д.,
История на изкуството, НИ С., 1991; 5. Димчев В., Изобразителното изкуство методика,
Просвета, С., 1993; 6. Дражев К., Гоневски Хр.,Технология на цветната репродукция, С., 1964; 7.
Керам К., Богове, гробници и учени, София, БХ, 1978; 8. Кларк К., Когато гледаме картини,
София, БХ, 1981; 89. Коев И., Българската везбена и тъканна орнаментика, Септември, С.,1982.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE10
Семестър: 4
Дизайнерски експертизи
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (СФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Учебната дисциплина има за цел да представи знания и да изгради умения у студентите
да оценяват, арбитрират и класифицират различни дизайнерски решения когато се
реализират като експерт-оценители по инженерен дизайн. Студентите трябва да могат
да боравят с класификации на дизайнерски продукти – материални и/или виртуални, да
построяват оценъчни скали по различни признаци (информационни, енергийни,
веществени), да умеят да оценяват индивидуално и в екип.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Дисциплината създава предпоставки за провеждането на индивидуални и/или групови
оценки на дизайнерски продукти и/или проекти от всички направления на дизайна.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Знания по дисциплините математика, въведение в дизайна, ергономия и ергономично
проектиране.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
В рамките на часа, определен за лекция, се поднася само най-важното, което е напълно
достатъчно за добиване на представа за същността и приложението на разглежданата
тема. На студентите се предоставя материал за самостоятелна подготовка. Студентите
са получили достъп до материала за самоподготовка предварително и при желание
могат да ги разпечатат и носят на лекции, за да ги допълват от обясненията на
преподавателя.
Лабораторните упражнения се провеждат по предварително определени теми в рамките
на групата под ръководството на асистента. Темите изискват индивидуална и екипна
работа, което налага точно спазване на дадените указания. Целта е стимулиране на
студентите за изграждане на умения и навици за анализ на обекти, работа в екип,
развиване на творчески способности и самостоятелно вземане на решения.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяването е чрез текуща оценка, която се формира от тест и протоколи от
лабораторни упражнения.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Бенев Б., Експертни оценки, С., 2000.
2. Георгиева Б., Оценяване на дизайнерски продукти, изд. Дайрект Сървисиз” ООД,
София, 2015, ISBN 978-619-717-19-8.
3. Обрешков Н., Логика, експертни оценки и експертни системи, София 2000.
4. Оценката в науката, Академично издателство „проф. Марин Дринов”, София, 2007.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: MIDE11
Семестър: 4
Администриране на дизайнерски
проекти
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 3
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Семинарни упражнения (СУ)
СУ – 15 часа
Курсова работа (КР)
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Боряна Георгиева (СФ), тел. 965 3233, e-mail: b_georgieva@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Със завършване на курса по дисциплината студентите да могат да кандидатстват с
проекти за получаване на средства от различни финансови програми, фондове и
фондации при реализацията на своите дизайнерски разработки.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
В рамките на преподавания в лекциите учебен материал се прави анализ на системата
„конкурс-проект-договор”. Прави се кратък исторически преглед на икономическата
интеграция на страните от Европа в рамките на половин век назад и създаването на
Европейския съюз. Разглежда се проведеното финансиране за България в рамките на
предприсъединителния период към Европейския съюз с помощта на финансовите
програми PHARE, SAPARD и ISPA. Диференцирано се разглеждат финансовите
възможности на осемте европейски оперативни програми: „Конкуретноспособност”,
„Околна среда”, „Човешки ресурси”, „Регионално развитие”, „Транспорт”, „Развитие на
селските райони”, „Административен капацитет” и „Рибовъдство”, както и някои
специализирани финансови фондове („Национален иновационен фонд”, „Научни
изследвания”, „Култура”, „Земеделие”) и фондации („Еврика”, „Лале”, „Отворено
общество”, „Работилница Граждански инициативи”, „Бербатов” и др.).
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания, получени в рамките на икономическата подготовка в
бакалавърския курс на обучение на студентите от специалността „Инженерен дизайн”.
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции, изнасяни с използването на информационни слайдове. Семинарни упражнения,
провеждани с използването на бланки от конкретни финансови програми.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.
Тест-анализ за финансиране на проект в дадена област по две финансови програми
(50%), проект върху електронни бланки за финансиране на дизайнерски продукт (50%).
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Ангелов Н.П., Администриране на дизайнерски проекти, Издателство на
Техническия университет – София. 2010 г.
2. Национален иновационен фонд, www.mee.government.bg.
3. Фонд “Култура”, www.ncf.bg.
4. Фонд “Научни изследвания”, www.nsfb.net.
5. Фондация “Лале”, www.tulipfondation.net.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
Наименование на учебната дисциплина: Код: FaМIDE02
Семестър: 4
Текст и изображения в уеб дизайна
Вид на обучението:
Семестриален хорариум: Брой кредити: 4
Лекции (Л)
Л – 30 часа
Лабораторни упражнения (ЛУ)
ЛУ – 30 часа
ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Георги Червендинев (МФ), тел. 965 3233,
e-mail: chervendinev@tu-sofia.bg
Технически университет - София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за
ОКС „магистър“, специалност “Инженерен дизайн”, професионално направление
5.13 Общо инженерство, област 5. Технически науки.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Да запознае студентите с специфични изисквания и методи за представяне на текстова
и визуална информация във виртуална среда.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основни теми: Исторически преглед на текстовите и графични изображения в
потребителския интерфейс. Основни свойства и изисквания към текстовата и графична
информация. Фактори влияещи върху качествата на текста и изображенията. Видове
изображения и особеностите при тяхното използване. Съвременни технологии за
представяне на текст и изображение. Композиционни принципи в дизайна на текстова и
графична информация . Критерии за качествено оценяване на различни дизайнерски
решения, изградени от текстови и графични изображения.
ПРЕДПОСТАВКИ: Софтуерна ергономия, Графичен дизайн
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекции с използване на слайдове и презентиране на добри практики, лабораторните
упражнения със самостоятелно изпълнение на задачи от компютърното работно място.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Текущо оценяване на базата на изпълнение на индивидуални задачи
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd & Russell Beale. Human-Computer Interaction.
Hillsdale, NJ: Prentice Hall, 1998. Даниел Грей. Професионален дизайн в web. Софтпрес,
София, 2000 Faulkner Christine. The Essence of Human-Computer Interaction, Prentice Hall,
1998. Clayton Lewis & John Rieman. Task-Centered User Interface Design: A Practical
Introduction. Boulder, Colorado: University of Colorado, Boulder, 1993, Jeffrey Rubin.
Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests. New
York: Wiley, 1994.Microsoft Corporation (Tandy Trower) The Windows Interface Guidelines
for Software Design. Redmond, WA: Microsoft Press, 1995. Ronald M. Baecker, Jonathan
Grudin.

