
Специалност: ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА 

ИНДУСТРИЯ 

Код по ЕСТК: PBsTDMFI 

Образователно – квалификационни степени: професионален бакалавър с професионална 

квалификация: “професионален бакалавър по технологии, дизайн и мениджмънт на модната 

индустрия”. 

Форми на обучение: Редовно обучение. 

Срок на обучение:  

При редовно обучение: 

 3 години – за степен “професионален бакалавър”. 

Завършване: С дипломна работа или държавен изпит за квалификация “професионален 

бакалавър по технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия”. 

Прием: Приемът за степен “професионален бакалавър” на студенти се извършва чрез 

конкурсен изпит на общо университетско ниво и класиране по специалности. 

Достъп до по-нататъшно обучение:  

 Кандидатстване по установен ред по документи за образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” и за следваща образователно-квалификационна степен “магистър”. 

Продължаване на обучението в съответствие с правилниците на висшите училища и 

европейското законодателство. 

Актуалност: Специалността "Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия" 

съчетава класическите и модерни тенденции, свързани с многобройните и увеличаващи се 

приложения на текстилните технологии в съвременния свят. Подготвят се специалисти с 

висше образование, необходими на сегашния етап на преструктуриране на икономиката и 

преориентирането й към нова ценностна система. 

Обща характеристика на обучението: Обучението на професионалния бакалавър по 

специалността "Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия" включва: 

 Математически и математико-приложни дисциплини – Математика, Физика, 

Информатика; 

 Технически дисциплини – Основи на конструирането и CAD, Техническа механика, 

Електротехника и електроника; 

 Хуманитарни и икономически дисциплини – Чужд език, Икономика, Маркетинг на 

текстила и облеклото, Организация и управление на текстилното производство; 

 Специални технологични дисциплини – Текстилно материалознание, Проектиране и 

дизайн на трикотажни изделия, Моден дизайн и цветознание, Технология на 

облеклото, Технологични системи за облекло, Проектиране на облеклото, 

Конструиране на облекло, Конструктивно моделиране на облекло, Конструиране и 

моделиране на облекло с CAD системи, Разработка и представяне на дизайнерски 

проекти по облекло, Текстилни изпитвания, Технологии в текстилното производство, 

Технологии в текстилното облагородяване, Машини и съоръжения в шевното 

производство, Проектиране на тъкани, Проектиране на технологични линии в 

шевното производство; 

 Избираеми дисциплини - Управление на качеството, Диагностика, ремонт и 

експлоатация на шевни машини, Проектиране на народни носии, Технологични 

системи за облекло от кожа, Програмиране на електронно плетачни машини, CAD 

системи при тъкачните технологии, Конструиране и моделиране на детско облекло, 

Разработка на облекло по мулажен метод. 

Образователни и професионални цели:  

Целта на обучението по специалността е: 

 да осигури базова широкопрофилна подготовка в съответствие с държавните 

изисквания за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”; 

 да подготви специалисти, които притежават добра общотехническа подготовка и 

задълбочени знания по съвременна техника и технологии на текстила и облеклото: да 



планират, организират и управляват производствено-технологични процеси и 

осъществяват търговията на текстила и облеклото в условията на международния 

глобален пазар; да придобиват умения за учебно-преподавателска дейност, отнесена 

към обектите на тази специалност. 

Реализация на завършилите специалисти: Завършилите професионални бакалаври могат 

да се реализират във всички държавни и частни фирми и организации на длъжности, 

изискващи квалификация “професионален бакалавър” по специалността като: 

 ръководители на текстилни и конфекционни фирми, специалисти по експлоатация и 

поддържане на текстилна и конфекционна техника, организатори в системата на текстилната 

и конфекционната промишленост; 

 рекламни агенти по текстил и облекло, десенатори на текстилни изделия, дизайнери и 

конструктор-моделиери на текстил и облекла, технолози в конфекционното и текстилното 

производство; 

 организатори в модните представяния на текстил и облекло. 


