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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

(максимален обем 1 страница, кегел 12, шрифт Times New Roman)

1. Код: INF1457
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Компютърно проектиране (InDesign)“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първa
6. Семестър / триместър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    доц. Антоанета Димитрова Радоева
9. Резултати от обучението: Дисциплината дава основни умения за работа с

програмата InDesign и приложението и при дизайнерското проектиране.
10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания : студентите трябва да притежават

основни знания от обучението в средното училище.
12. Съдържание на курса: Въведение в InDesign, създаване на документ, основни

действия с текст и текстови ефекти, създаване на модифицирани обекти, работа
и управление на цветовете, моделиране на обекти, векторни графики,
импортиране на изображения, таблици, работа с дълги документи, слоеве,
библиотеки, подготовка за печат, експортиране, настройки на InDesign.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Adobe InDesign Практическо ръководство
- Брайън Голдман; Adobe InDesign CS - Официален учебен курс - СофтПрес;
Adobe InDesign CC: Официален курс на Adobe Systems;

Професионален дизайн на печатни материали - Джон Макуейд ; Професионален дизайн
на бизнес материали - Джон Макуейд; Наръчник по предпечатна подготовка
Ивелин Михайлов; Дизайн, предпечат и печат - Брайън Лолър; Професионален дизайн в
рекламата - Роджър Паркър

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, курсови
задачи, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: На изпита студентите представят портфолио с
вариантни разработки на курсовите задачи. Работата им се оценява по степента
на усвояване на материала, креативност и художествени качества.

16. Език на преподаване:   български

http://www.books.bg/bg/???-???????/???????????-????????-103/????-500023.html
http://www.book.store.bg/p137392/adobe-indesign-cc-oficialen-kurs-na-adobe-systems.html
http://www.book.store.bg/p137392/adobe-indesign-cc-oficialen-kurs-na-adobe-systems.html
http://www.books.bg/bg/???-?????/?????-????_???????-33063/????-500024.html
http://www.books.bg/bg/???-?????/?????-????_???????-33063/????-500024.html
http://biblio.bg/?????/??????-????????-5396
http://biblio.bg/??????-?????????-?-?????/??????-?????/9789546854209-12360?type=2
http://biblio.bg/?????/??????-?????-3741
http://www.books.bg/bg/???-?????/?????-??????_??????-8062/????-500024.html

