
Архитектурен Факултет 
Катедра „Изкуства” 
Професионално направление: „Музикално и танцово изкуство” 
Специалност: „Хореография – Български народни танци” 
Магистърска програма: „Хореографска режисура и артмениджмънт” 
Профил: „Фолклорен танцов спектакъл”  
Образователно-квалификационна степен: „Магистър” 
  

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Компютърни музикални и видео програми 
 2. Код на курса: MUS 2012 
 3. Вид на курса: факултативен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 3 

 8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева, ас. Мария Кърджиева, Петър Павлов 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Работата на хореографа-творец и педагог е 
тясно свързана с компютърната обработка на музикална и видео информация. Това се 
обуславя от необходимостта сами да промоцират, рекламират своят продукт (танцово 
шоу, спектакъл, концерт). Натрупаните знания ще позволят на творците, да използват 
мултимедията като подсилваща действието средство в сценичните танцови произведения. 
Да обработват технически звук – музикален монтаж. 
10.Начин на преподаване: директно 

 11.Предварителни изисквания: Необходимо е студентите успешно да са преминали курс 
по „Информатика”, който е заложен в учебния план от първата година  на обучението в 
бакалавърска степен или други квалификационни курсове в областта на компютърните 
технологии. 

 12. Съдържание на курса: Студентите ще се запознаят с основните аудио и видео 
програми за обработка. Ще получат умения за изготвяне на кратък рекламен видео клип; 
Компилиране на музикален материал; Използване на ефектите – музикални и видео, 
средство подсилващо промоционалния продукт. 

 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 
 ADOBE PREMIERE PRO - ОФИЦИАЛЕН УЧЕБЕН КУРС, СофтПрес, 2004 
 Видеомонтаж с компютър, СофтПрес, 2006 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически 
упражнения, курсов проект. 
15. Методи и критерии на оценяване: в процеса на обучение се оценяват практическите 
задания. Курсът завършва с изпит – студентите изготвят курсов проект, който се 
защитава пред колегията и оценява от преподавателя. 

 16. Език на преподаване: български 
 17. Практика: в подготовката на курсов проект 


