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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Въведение в програмирането с ActionScript 
 2. Код на курса: 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 

 7. Брой кредити: 6 
 8. Име на лектора: гл. ас. д-р Галина Момчева 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, 
компетенции (цели):  

Обучението по дисциплината включва запознаване с основните концепции в 
програмирането чрез обектно-ориентиран подход и пряка връзка още по време на 
обучението с реалните условия на употреба на наученото за нуждите на компютърна 
графика, анимация, обработка на звук и видео, изграждане на интерактивен web дизайн.. 

Обучаемите ще имат възможност, съобразно нивото си на подготовка от бакалавърските 
програми да участват в разработката на проект по двойки. 

 
 10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
  
 11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Студентите са изучавали 2D компютърно проектиране.и HTML. Студенти, обучавани в 
балкалавърска програма по Информатика са изучавали езици за програмиране. 

 
 12. Съдържание на курса (анотация)  

Обучението включва придобиване на знания и умения по програмиране, свързани с   
променливи, типове данни. операции, управляващи конструкции, масиви и стрингове, 
Функции. ООП дизайн, прилагане на филтри, обработка на събития, бработка на видео и 
аудио. 

  
 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)   
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  

 Лекции (3 часа на седмица, 10 седмици) 
 Консултации по официален график (конвенционални форми или условия за 

индивидуални консултации) (2 часа на седмица, 10 седмици) 



 Групови семинари и работни срещи (2 часа на седмица, 3 седмици) 
 Проекти и изследователска работа (2 часа на седмица, 10 седмици) 

  
     15. Методи и критерии на оценяване:  

Тестове, защита на проекти, рубрики 
 

     16. Език на преподаване: български език, английски език, руски език 
 
 17. Практика: 


