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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1020
2. Наименование на учебната дисциплина: Информатика (обработка на аудиофайл)
3. Вид: задължителна
4. Цикъл първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи/втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Кърджиева
9. Резултати от обучението: Дисциплината „Информатика (обработка на
аудиофайл)” е задължителна в обучението на студентите, бъдещи хореографи –
педагози и художествени ръководители. Усвояват се умения за редактиране с Adobe
Audition и се дава възможност да се навлезе в техническите подробности на
композицията и компресирането на аудиото. Дисциплината подготвя студентите
самостоятелно да използват софтуера за монтаж на аудиофайла необходим за
реализацията на техните танцови творчески проекти.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Не се очаква студентите да
притежават предварителни познания в областта на компютърната обработка на
аудиофайл. Необходими са основни знания по информатика, придобити в средното
образование.
12. Съдържание на курса: Студентите се запознават със софтуера Adobe Audition
за обработка и монтаж на аудиофайл. Запознават се със: Използването на няколко
инструмента в многопистов режим и монтирането на отделни звуци; Реализиране на
многопистов запис; Запис на звук; Работа с ефекти; Изчистване на шум; Корекция
на темпо.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

• Самоучител за работа с компютър, ИК СофтПрес, С., 2003
• Дан Гукин и Сандра Гукин, Компютърна грамотност , ИК “АлексСофт, С.,

2002
• Официален учебен курс по Adobe Audition 1.5

http://elect-soft.ru/lessons/books/68-adobe-audition-15-oficialnyy-kurs.html
• Курс „Аудио обработка с Audition”

http://aula.bg/kurs-audition
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции и
упражнения.
15. Методи за оценка и критерии: Изпит / II-ри семестър – Представяне на
курсовата задача – монтаж на аудио към танцова постановка. Оценяват се усвоените
умения от студента – рекактиране, миксиране, използване на ефекти. Активното
участие в практическите упражнение повишава крайната оценка на студента.
16. Език на преподаване: Български.

http://elect-soft.ru/lessons/books/68-adobe-audition-15-oficialnyy-kurs.html
http://aula.bg/kurs-audition

