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Катедра: "Информатика" 
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Образователно-квалификационна степен: магистър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1.  Наименование на курса: : 2D компютърно проектиране 
2.  Код на курса: 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. Антоанета Радоева 
9. Резултати от обучението за дисциплината:  Дисциплината цели задълбочено 

познаване, усъвършенстване на техниките за работа с основните 2D компютърни 
програми с професионална насоченост. 

10. Начин на преподаване:директно, дистанционно):  
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат начални познания за работа с  

CorelDRAW, Adobe Rhotoshop, Adobe Illustrator. 
12. Съдържание на курса: Дисциплината цели задълбочено познаване, усъвършенстване 

на техниките за работа с основните 2D компютърни програми с професионална 
насоченост. 

13. Библиография  
• CorelDraw X4 в лесни стъпки - Автор: Колектив на СофтПрес 
• Adobe® Illustrator® CS4 – официален учебен курс - Автор: Adobe Press 
• Illustrator CS5 For Dummies. Кратко ръководство - Автор: Дженифър Смит, 

Кристофър Смит, Фред Герънтъби 
• Photoshop CS5 For Dummies - Автор: Питър Бауер 
• Цифрова фотография с Photoshop CS4 - Автор: Скот Келби 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции; Лабораторна работа – 
курсови задачи; Консултации on line 

15. Методи и критерии на оценяване:  
Изпит – Представят се курсовите задачи в завършен вид и във няколко варианта. 

Курсовите задачи е се представят на хартиен и дигитален носител. Оценява се  
художествената стойност на проекта (композиция, цвят, форма), оригиналност на идеята, 
качеството на техническото изпълнение, количеството варианти на задачата, както и дизайна 
на презентацията. 
 Оценяване в процеса на обучение  - Оценяването за текуща оценка, ще бъде върху 
работата в часовете върху поставените задачи. Студентите които пропускат някои от 
задачите, ще бъдат оценявани при следващите. Желателно е да се присъства на занятия. Ако 
не успеят да се справят до края на семестъра, студентите могат да се явят на изпит през 
редовната сесия. На изпита се носят 100 % от задачите. 

16. Език на преподаване: български 
17.  Практика: няма 

 
 


