PRODUKTŲ DIZAINO STUDIJOS COVENTRY UNIVERSITETE
http://fox.dreamfoundation.eu/courses/course/7107
Anglijos Coventry University produktų dizaino studijos leis Jums kurti, įgyvendinti, tobulinti
originalias idėjas ir išreikšti save. Rinkitės programą, kuri garsėja kaip elitinių dizainerių kalvė.
Programa, pelniusi profesionalų pripažinimą
Programa yra pelniusi sero Mishos Blacko apdvanojimą už inovatyvumą dizaino mokymo
srityje ir tapo vienintele Jungtinės Karalystės transporto ir produktų dizaino srities programa,
apdovanota Aukštesniojo išsilavinimo rėmimo tarybos įsteigtu prizu, skirtu „Aukšto meistriškumo
mokymo ir mokymosi centrui“.
Programa palaiko glaudžius ryšius su pirmaujančiais srities darbdaviais.
Kviestinių industrijos profesionalų paskaitos atlieka didelį vaidmenį studentų mokymosi
procese.
Visos sąlygos tapti geriausiais
Siūlomos praktikos atlikimo vietos solidžiose dizaino įmonėse kaip „Design Works“ ar
„1HQ“.
Puikios studijų patalpos ir priemonės, skirtos 3D modeliavimui ir dizaino kūrimui.
Turėsite progą naudotis tvirtais universiteto ryšiais su tarptautiniais partneriais ir gauti
praktikos vietas užsienyje (magistro studijų studentai šiai patirčiai gali skirti net visus metus po
antrojo

kurso).
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besispecializuojančių dizaino studentų stažuotės Honkonge ir Kinijoje.
Suteikiama proga dalyvauti unikalioje Pasaulio lyderių programoje, stiprinančioje
asmenines bei profesines savybes ir ruošiančioje tarptautinei darbo rinkai.

Siūlomos specializacijų sritys:
vartotojams skirtos produkcijos dizainas;
pramonės produkcijos dizainas;
sporto produkcijos ir žaislų dizainas.
Studijų organizavimas
Jūsų grupei bus skirta studija, kurioje tyrinėsite dizaino sferą, diskutuosite, piešite eskizus ir
kursite. Be to, dalyvausite paskaitose, seminaruose bei praktinėse konferencijose.
Per įprastinę 18 valandų trukmės mokslo savaitę Jūs turėsite:
4 val. asmeninių ar mažoms grupėms skirtų konsultacijų;
4 val. vidutinio dydžio grupėms skirtų paskaitų ir seminarų;
10 val. didelėms grupėms skirtų paskaitų.
Studentai skatinami 20 val. per savaitę skirti individualiam mokymuisi ir praktiniam darbui.
Jums bus skirtas asmeninis kuratorius, prižiūrėsiantis Jūsų progresą ir galėsiantis patarti.
Vertinimo sistema:
praktinis darbas ar projektas sudarys 45 % galutinio įvertinimo;
kursinis darbas, testai, referatai – 30 %;
prezentacijų, plakatų rengimas – 15 %;
grupinis darbas – 10 %.
Studijų programa
Pirmojo kurso metu išmoksite 2D ir 3D technikų, skirtų generuoti dizainų koncepcijas bei
idėjas ir jas įgyvendinti naudojantis tradicinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis. Šie įgūdžiai bus
derinami su istorinių, aplinkos ir tecnologinių industrijos aspektų studijomis.
Antrajame kurse galėsite koncentruotis ties savo asmeninėmis stipriosiomis pusėmis bei
interesų sritimis. Taip pat studijuosite prekės ženklus, dizainų pritaikymą skirtingoms rinkoms ir
mokysitės įvertinti savo darbus.
Paskutiniaisiais studijų metais studentams suteikiama proga sudalyvauti nacionaliniame
dizaino konkurse. Taip pat šio kurso metu turi būti parengtas didelis projektas ir sudalyvauta
prestižinėje universiteto metų pabaigos parodoje. Studentai, siekiantys magistro laipsnio,
paskutiniasiais metais studijuoja ir tyrimų atlikimo ir dizaino vadybos dalykus.
Galėsite rinktis pasirenkamus dalykus iš tokių sričių kaip kalbos, verslumas, pasaulinės
perspektyvos ir kitų.

Itin palankūs atsiliepimai
82 % studentų teigė likę patenkinti universiteto produktų dizaino studijų programa;
89 % patenkinti dalykų dėstymo aiškumu;
88 % teigė, kad dėstytojai puikiai padirbėjo sudomindami studentus paskaitomis;
80 % studentų liko patenkinti universiteto teikta parama;
90 % absolventų susirado darbą arba pratęsė studijas per pusmetį nuo universiteto baigimo;
72 % absolventų per pusmetį įsidarbino kvalifikuotoje pozicijoje.

FOX rekomenduoja šią studijų programą – pagal studentų pasitenkinimą Coventry universitetas –
TOP 10 JK!
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