BIRMINGHAM CITY UNIVERSITETAS SIŪLO MADOS PASAULĮ PAŢINTI
IŠSAMIAI
http://fox.dreamfoundation.eu/courses/course/4736
http://www.bcu.ac.uk/courses/fashion-design-with-fashion-communication

Anglijos Birmingham City Universitetas suteikia galimybę fantazijos nestokojantiems, mados
pasauliui neabejingiems ir ambicingiems žmonėms realizuoti savo potencialą. Asmenys, trokštantys
tapti drabužių dizaineriais, gali rinktis mados dizaino ir mados komunikacijų bakalauro studijų
programą, kurioje yra derinami asmeninis kūrybingumas ir komercinis realizmas. Speciali mados
komunikacijų kryptis apima mokslą apie prekės ženklus, tendencijas ir kitas industrijos ryšių su
visuomene sritis.
Sudaromos puikios sąlygos tobulėti
Programa palaiko glaudžius ryšius su tokiais žymiais dizaineriais kaip Alexanderis
McQueenas, Stella McCartney ar Jimmy Choo.
Galimybė naudotis universiteto kaupiamomis 1930-uosius siekiančiomis mados
publikacijomis, moderniais kompiuteriais ir programomis ar populiariąja „Gerber“ siuvimo ir dizaino
sistema.
Geriausių darbų autoriai trečiojo kurso metu galės pristatyti savo darbus Londono absolventų
mados savaitėje ir atkreipti potencialių darbdavių dėmesį.
Organizuojamos kviestinių profesionalų paskaitos, pažindinančios su industrijos subtilybėmis.
Įvairiapusiškas įgūdţių ugdymas
Ţinios ir suvokimas. Būsite mokomi tirti turimą medžiagą, naudoti informaciją, aiškiai
reikšti idėjas skirtingose situacijose, suvokti industrijos reikalavimus ir spręsti problemas.
Intelektiniai įgūdţiai. Mokysitės vertinti dizaino ir techninės pusės kokybę, pateikti
pagrįstus argumentus, generuoti idėjas, ugdysite kritinį mąstymą.

Praktiniai įgūdţiai. Kursite dizainus, ieškosite techninių sprendimų, eksperimentuosite,
efektyviai naudosite medžiagas.
Universalūs įgūdţiai. Išmoksite valdyti savo laiką, bendradarbiauti, derėtis, dirbti
neįprastomis sąlygomis, ugdysite verslumą ir kitas savybes.
Galimybė gauti praktikos
Suteikiama proga, atliekant praktiką Didžiojoje Britanijoje ar kitoje valstybėje, pajusti Jūsų
būsimos karjeros skonį.
Studentai skatinami dalyvauti konkursuose, projektuose, mados renginiuose ir taip ugdyti
profesinę patirtį.
Organizuojamos mokomosios išvykos į užsienio valstybes, o tarp pastarųjų metų pavyzdžių
buvo tokios pasaulinės mados sostinės kaip Paryžius (Prancūzija), Milanas (Italija) ir Niujorkas
(JAV).
Karjeros perspektyvos
Programos absolventų karjeros pakrypsta skirtingais mados industrijos takais. Įsidarbinama
mados dizaino, vyrams, vaikams, sportui skirtų drabužių kūrimo, rūbų technologijų, stiliaus,
vaizdinio apipavidalinimo, pardavimų, viešųjų ryšių, kostiumų dizaino, renginių organizavimo,
mados žurnalistikos ar prognozių sudarymo srityse.
Studentų vertinimai
66 % studentų teigė likę patenkinti universiteto mados dizaino ir mados komunikacijų studijų
programa;
79 % patenkinti dalykų dėstymo aiškumu;
77 % teigė, kad dėstytojai puikiai padirbėjo sudomindami studentus paskaitomis;
66 % studentų liko patenkinti universiteto teikta parama;
85 % absolventų susirado darbą arba pratęsė studijas per pusmetį nuo universiteto baigimo;
48 % absolventų per pusmetį susirado kvalifikuotą darbą.

FOX rekomenduoja šią studijų programą – studentų įsidarbinimo lygis – 85 %!
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