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1. Код: ARC1343
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Мултимедия и компютърна анимация“
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити:  4
8. Име на лектора (и):
проф. д-р Теодора Бакърджиева,Николай Димитров

9. Резултати от обучението: В резултат от обучението студентите ще
могат да създават и редактират видео файлове; ще проектират и
рализират индивидуално и в група мултимедийни проекти; ще
интегрират мултимедийни елементи и виртуална реалност в свои
проекти. Студентите ще имат знания да оценяват адекватната употреба
на софтуер спрямо проблемна ситуация свързана с мултимедия от
гледна точка на време, човешки и технически ресурси. С усвоените по
време на курса практически знания, студентите ще могат самостоятелно
да извършват видеомонтаж . Студентите познават основни функции на
специализиран софтур за компютърна анимация 2D или 3D и
съвременни компютърни технологии за анимиране. Студентите имат
възможност да се сертифицират по продукти на Autodesk и на Adobe по
Certiport във ВСУ.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):

Студентите е необходимо да имат дигитална компетентност.
12.Съдържание на курса: Видеосистема на РС; Аудиосистема на РС;

Извличане на изображения от дигитални устройства; Видеоформати;
Груб монтаж. Спецификации за видео. Основни  компоненти на
анимация. 2D и 3D анимация. Сравнение на възможностите на Adobe
Edge Animate, Blender, Maya и др. Редактиране с вмъкване и със



заместване. Специални ефекти. Създаване на надписи. Съставяне на
поредици и редактиране в реално време. Пътечки за движение
Специални ефекти: управление на ефектите Итегриране на
мултимедийни файлове. Добавяне на виртуална реалност към
мултимедийни проекти. Основни дейности по създаване и редактиране
на 2D и 3D анимации.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Adobe Premiere Pro CC (release
2015): Официален курс на Adobe Systems + DVD, АлексСофт, 2015
https://helpx.adobe.com, http://www.certiport.com/aca
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

лекции, консултации, семинарни упражнения.
15.Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит
16.Език на преподаване:   български

http://hermesbooks.com/catalogsearch/result/?q=?????????

