PASINERKITE Į DAILĖS STUDIJAS WORCESTER
UNIVERSITETE
http://www.worcester.ac.uk/journey/fine-art-practice-ba-hons.html
Anglijos Worcester universitetas kviečia visus neabejingus menui rinktis praktinę dailės
bakalauro studijų programą. Jums suteikiama puiki proga susieti karjerą su šia kūrybine
sritimi ir siekti aukštumų kaip samdomiems kūrėjams ar nuosavo verslo vystytojams.
Skatinamas papildomos patirties įgijimas
Į universitetą nuolat atvyksta meno pasaulio atstovai, kas studentams suteikia
galimybę padirbėti su specialistais petys į petį ir įgauti neįkainojamų žinių.
Programa organizuoja išvykas ne tik į parodas Didžiosios Britanijos miestuose
(Londonas, Birmingemas, Bristolis, Oksfordas), bet ir tarptautines keliones į Romą,
Florenciją (Italija) ir Niujorką (JAV).
Studentai raginami griebti galimybes atlikti praktiką, dalyvauti konkursuose ir
parodose.
Studijų organizavimas
Specialiose dailės, keramikos, siuvimo patapose susipažinsite su daugeliu vizualinio
meno disciplinų.
Jums dėstys meno profesionalai, besispecializuojantys tapyboje, skulptūroje,
skaitmeninių vaizdų kūrime, siuvinėjime, fotografijoje, keramikoje, braižyboje ir kitose
srityse.
Vertinami būsite už praktinius darbus, prezentacijas, pranešimus ir kitas užduotis.
Informacija bus pateikiama paskaitų, seminarų, praktinių konfrencijų, konsultacijų
metu.

Studijų planas
Pirmasis kursas koncentruojasi ties ankstesnės patirties apibendrinimu ir pristatymu,
supažindinimu su disciplinomis eksperimentavimo keliu, praktinėmis konferencijomis bei
projektais. Kryptys:
vizualinis tyrimas;
praktinis darbas studijoje;
dailės projektai;
medžiagos, formos ir erdvės.
Antraisiais studijų metais kritinio vertinimo būdu yra formuojamas studentų
vizualinio meno identitetas. Kryptys:
vizualinis tyrimas;
praktinis darbas studijoje;
dailės projektai;
padėtis ir kontekstas.
Paskutiniajame kurse siekiama sutvirtinti studentų praktinį darbą ir išvystyti parodų
kūrimo bei rengimo įgūdžius tuo paču ruošiant Juos baigiamajai darbų demonstracijai.
Kryptys:
baigiamasis portfolio;
tyrimo pristatymas;
dailės projektai;
padėtis ir kontekstas.
Pirmaisiais ir antraisiais studijų metais sūloma rinktis pasirenkamuosius dalykus ir
tokiu būdu sustiprėti norimoje srityje. Galimos sritys:
verslas ir socialinis apsukrumas;
pasaulio kultūros;
švietimo atradimai;
sveika gyvensena;
ekologinis tvarumas;
kalbos.
Palankūs studentų atsiliepimai
71 % studentų teigė likę patenkinti universiteto praktine dailės studijų programa;

76 % patenkinti dalykų dėstymo aiškumu;
78 % teigė, kad dėstytojai puikiai padirbėjo sudomindami studentus paskaitomis;
69 % studentų liko patenkinti universiteto teikta parama;
85 % absolventų susirado darbą arba pratęsė studijas per pusmetį nuo universiteto
baigimo;
45 % absolventų per pusmetį įsidarbino kvalifikuotoje pozicijoje.

FOX rekomenduoja šią studijų programą – studentų pasitenkinimas studijomis – 71 %!
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