
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1404
2. Наименование на учебната дисциплина: Разработка на компютърни игри
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета-четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети-осми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: хон.ас. Мартин Антонов
9. Резултати от обучението: По време на лабораторните занятия ще бъдат

използвани различни инструменти за разработване на игри. По време на
курса ще бъдат разгледани основните компоненти от процеса по разработка
на игра. В края на обучението студентите ще могат да разработват игри.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:

За успешно усвояване на материала по дисциплината е необходимо
студентите да имат основни познания по различни дисциплини

12. Съдържание на курса
Запознаване на студентите с различни техники, механики и инструменти за

създаване на игри и в крайна сметка създаване и тестване на нова игра..
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други

образователни ресурси / инструменти:
- Jane McGonigal, Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They

Can Change the World, Penguin, 2011
- Chris Solarski, Drawing Basics and Video Game Art: Classic to Cutting-Edge

Art Techniques for Winning Video Game Design, Watson-Guptill, 2012
- Chris Melissinos, The Art of Video Games: From Pac-Man to Mass Effect,

Welcome Books, 2012
- Jacob Habgood The Game Maker's Apprentice: Game Development for

Beginners, Apres, 2006
- Flint Dille The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design, Watson-

Guptill, 2007
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лабораторни

занятия; консултации
15. Методи за оценка и критерии:
- Защита на индивидуална курсова работа
- Защита на групова курсова работа
- Оценяване в процеса на обучение

Окончателната оценка се формира от натрупаните точки по трите компонента
16. Език на преподаване: български
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