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Moda Tasarımı Hazırlık Programı, moda tasarımı lisans eğitimine ön
hazırlık programıdır. Moda tasarımı alanında eğitim almak isteyen kişilerin
yeteneklerini keşfetmelerine ve lisans eğitimini başarıyla tamamlamak
üzere gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olur.
Bu eğitim, yaratıcı bir ortamda, becerilerinizi geliştirmeye ek olarak moda
kültürü, araştırma metodolojisi ve akademik becerileri de öğrenerek
yeterli seviyeye gelmenizi sağlar. Moda tasarımı prensipleri, fikir geliştirme
süreçleri, tasarım uygulamaları üzerine bir deneyim yaşama şansı sunar.
İstanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı’nın
giriş yılı olarak planlanmıştır. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Moda
Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı’na direkt geçiş hakkı kazanır.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA
• Yaratıcı araştırma ve uygulama
• Materyal tanıma
• Fikir geliştirme
• Tasarım metodolojisi
• Endüstri bilinci
• Mesleki İngilizceye giriş
• Kişisel gelişim planlaması
alanlarında beceri geliştireceksiniz.
PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
• Moda tasarımı lisans eğitimi almak isteyen lise mezunları
• Moda tasarımı lisans eğitimi almak isteyen, farklı alanda lisans ya da
ön lisans eğitimi almış üniversite mezunları

PROGRAM İÇERİĞİ

1. MODÜL: TASARIM VE ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Temel tasarım prensipleri üzerine düşünce biçimleri geliştirilir,
tasarım ilkelerinin süreçleri işlenir.
•
•
•
•
•
•

Temel tasarım odaklı düşünme ve araştırma yapısı
Farklı doku ve malzemeler ile tasarım süreçleri
Renk teorisi ve uygulamaları
Layout oluşturma ve farklı sayfa yapılarına uygun çalışmalar
Farklı doku ve malzemeler ile tasarım süreçleri
Drapaj tekniklerine giriş

2. MODÜL: TEMEL SANAT VE ÇİZİM BECERİLERİ
Sanat ve tasarım alanında temel ilkeleri, evrensel değerleri
kavrayabilme ve uygulayabilme hedeflenir. Temel sanat
eğitiminde, yaratıcılık ön planda tutulur, eleştirel düşünebilme
geliştirilir, her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde
yönlendirmeler yapılır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moda ve sanat tarihi
Sanat ve moda ilişkisi
Moda ekosistemi
Çizim teknikleri
Kompozisyon etütleri
Doku araştırmaları ve desen çalışmaları
Form arayışı çalışmaları
Serbest kompozisyon
Renk teorisi ve uygulamaları
Kara kalem çizim teknikleri
Portre çalışmaları
İmgesel figür ve obje kompozisyonları

3. MODÜL: ÖĞRENCİ KİŞİSEL GELİŞİM VE YETENEK YÖNETİMİ
Tasarım dili ve yapısına uygun olarak, öğrencilerin bu alanda
kendi çalışmalarını doğru bir şekilde ifade edebilmesi, kuvvetli
bir sunum yapabilmesi hedeflenir.
•
•
•
•

Sunum tiplerini tanıma ve inceleme
Hazırlanan çalışmaların grafik olarak doğru sunulması
Sunum ve ifade teknikleri üzerine çalışmalar
Mesleki İngilizce eğitimine giriş

Süre
7 ay (569 saat)
Gün ve Saat
Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma
09:30 - 16:30
Program Dili
Türkçe, İngilizce

Başvuru ve Kayıt
Katılımcılar mülakatla seçilir.

+90 212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com
info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi
twitter.com/imaacademy

