
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Divat diploma előkészítő gyakorlatok
A tantárgy neve angol nyelven: Fashion Pre-Diploma Exercises
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-DIVDEG-05-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Divat és Textil Tanszék
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
Elsajátítani, hogy milyen hagyományos és újszerű módokon prezentálható a kreatív
folyamat. A vizualitás és verbalitás összekapcsolásával átadni a design mögötti döntéseket
és motivációt.
A cél, a kutatás-, a gyűjtés-, a makettezés-, a technikai-, technológiai kísérletezések, illetve
az ezekből született, kivitelezett tárgyak hiteles bemutatása, prezentálása.
A kísérletezési és tervezési folyamat dokumentációja PPT, PDF formátumban.
• kiterített rajzok és részletrajzok, manuális és elektronikus prezentációs technikák
• divat- és látványrajzok, manuális és elektronikus prezentációs technikák

Beadandó: a saját anyag prezentációja és portfoliója a kért formátumban.
A hallgató, már meglévő projektjeik személyes dokumentációja mellett, a hallgatóhoz
köthetően, az eddigi képzés során felmerült speciális ismeretek pótlásának beépülése a
feladatba, előkészítve a BA diplomamunkát.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A diplomához szükséges ismeretek kiegészítése, elmaradt gyakorlatok és fotózások pótlása.

Az eddig elkészült egyéni szakmai anyagok strukturálása, vizuális és verbális, online és
analóg prezentálása.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Látványtervek, manuális és elektronikus ábrázolás, gyártmányrajzok, divatrajzok készítése,
feldolgozása.
Fotók és videók a személyes témához kapcsolódóan.
Online és offline kiadványok, bemutatkozás.
Prezentáció összeállítása és előadása.
Szaknyelvi kifejezések helyes és szabatos használata
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Az értékelés ötfokozatú jeggyel történik a következő szempontok alapján:
A kivitelezett darab és a tervezési folyamat minősége, mennyisége, komplexitása
A tervezési alapgondolat, koncepció érvényessége
A gondolatmenetet bemutató sketchbook, portfolió, prezentáció minősége, mennyisége
A szakmai konzultációkon és az évközi közös prezentáción való részvétel
A szaknyelv helyes alkalmazása

A kurzus teljesítésének feltételei, az értékelés szempontjai gyakorlati tárgy esetén:



A kurzus teljesítésének feltétele a szakmai konzultációkon és az évközi közös prezentáción
való részvétel, a műhelyben való munka, valamint a feladat teljesítése a szorgalmi időszak
utolsó hetében. Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és
szóbeli beszámoló alapján történik. A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap.
Az osztályzás szempontjai:
– órai aktivitás, jelenlét, konzultáció
– a létrehozott munkák minősége
– a feladatok határidőre való teljesítése

Érdemjegyek:
91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges

A félévi jegy komponensei
Szakmai, gyakorlati tudás (40%)
Eszközök / Szoftverek használata, Munkafolyamat tervezése

Elméleti tudás (20%)
Kutatás, Probléma felvetés, Következtetések levonása

Alkotói készségek (20%)
Egyéni kreativitás, Innovatív gondolkodás, Elhivatottság

Soft skill-ek (20%)
Együttműködés, Prezentáció, Kommunikáció a munkafolyamatok során
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Barrett, Joanne Ciresi: Designing your fashion portfolio : from concept to presentation. Fairchild,
c2013

· Clarke, Sarah E. Braddock: Digital visions for fashion + textiles : made in code. Thames &
Hudson, 2012

· Kennedy, Alicia: Fashion design, referenced : a visual guide to the history, language & practice
of fashion. Rockport Publishers, 2013

· Kiper, Anna: Fashion portfolio : design and presentation. Batsford, 2014
· Polly Guerin: Creative Fashion Presentations, Fairchild Books ISBN-10 1563672502, 2004


	TANTÁRGYI LEÍRÁS
	A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
	A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
	A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
	A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
	KÖTELEZŐ IRODALOM:


