Tikrus profesionalus ruošianti Arts University Bournemouth mados
studijų programa
http://fox.dreamfoundation.eu/courses/course/4615
http://aub.ac.uk/all/full-time/undergraduate/ba/ba-fashion

Tarptautinė mados industrija yra priklausoma nuo žmonių, trokštančių savo darbais įnešti
svarų indėlį į sferos vystymąsi. Anglijos Arts University Bournemouth mados bakalauro
studijų programa skatina studentus priimti šios profesijos metamus iššūkius, sukurti nuosavas
dizaino kūrimo filosofijas ir, pabaigus mokslus, pateisinti aukštosios mokyklos, kaip iškart
profesionaliam darbui pasiruošiančių mados specialistų kalvės, statusą.
Nepatenkintų beveik nėra
91 % studentų teigė likę patenkinti universiteto mados studijų programa;
94 % patenkinti dalykų dėstymo aiškumu;
92 % teigė, kad dėstytojai puikiai padirbėjo sudomindami studentus paskaitomis;
87 % studentų liko patenkinti universiteto teikta parama;
96 % absolventų susirado darbą arba pratęsė studijas per pusmetį nuo universiteto
baigimo;
73 % absolventų per pusmetį susirado kvalifikuotą darbą.
Įtraukiantis žinių perteikimas
Kviestinių profesionalų paskaitos stiprina studentų šiuolaikinės mados industrijos
suvokimą.

Programa palaiko glaudžius ryšius su Didžiosios Britanijos ir tarptautine mados
industrija.
Organizuojamos išvykos į mados sostines Londoną (Didžioji Britanija) ir Paryžių
(Prancūzija).
Kokybiškos studijų priemonės
Programos studijos yra aprūpintos standartus atitinkančiomis siuvimo mašinomis,
lyginimo įranga, kabyklomis, kompiuteriais su madai skirta kūrybine programine įranga ir
kitomis priemonėmis.
Universitetas gali pasigirti nuo XX-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio sukauptų mados
žurnalų biblioteka ir dizaino muziejumi.
Studijų programa
Svarbiausi pirmojo kurso aspektai yra darbų portfolio sukūrimas ir dviejų savaičių
trukmės praktika metų pabaigoje.
Antraisiais studijų metais bandysite apsispręsti dėl savo individualios profesinės
filosofijos studijuodami dizaino identiteto dalyką, mokysitės tyrimų atlikimo metodologijų, o
dizaino iniciatyvos ir inovacijų dalykas suteiks galimybę padirbėti Didžiosios Britanijos ar
kitos valstybės įmonėje arba atlikti projektą bendradarbiaujant su prestižine mados industrijos
kompanija.
Paskutiniojo kurso mados produkto vystymo dalykas ruošia studentus didžiojo
baigiamojo projekto atlikimui, kurio metu turėsite arba parengti disertaciją, susijusią su Jūsų
paktiniu darbu, arba parengti verslo planą. Dizaino perspektyvų dalykas rengs Jus
savarankiškai karjerai per portfolio sukaupimą ir bandymą įtvirtinti save, kaip mados
industrijos prekės ženklą.
Semkitės praktinės ir tarptautinės patirties
Studentams suteikiama galimybė antrojo kurso pabaigoje atlikti praktiką Didžiojoje
Britanijoje ar užsienyje arba dalyvauti praktiniame projekte bendradarbiaujant su prestižine
dizaino kompanija.
Tarp galimų praktikos atlikimo vietų yra Niujorko (JAV) „Krenneth Cole“ ir Paryžiaus
„Metal Pointus“ kompanijos.
Siūlomos galimybės dalyvauti tarptautiniėje studentų mainų programoje.

Karjeros perspektyvos
Tarp darbo pozicijų, kuriose įsidarbino ankstesnių metų studentai, yra:
Dizaineris „Lacoste”;
Vaizdinio marketingo specialistas „Ralph Lauren”;
Vyresnysis fotografijos ir stilistikos asistentas „Burberry“;
Rašytojas mados verslo žurnale „Drapers“;
Elektroninės prekybos specialistas „New Look“ ir kiti puikūs įsidarbinimo pavyzdžiai.

FOX rekomenduoja šią studijų programą – 91 % patenkintų studentų!
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