
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 1067
2. Наименование на учебната дисциплина: Растерна графика
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: ас. Николай Димитров
9. Резултати от обучението: дефинирани, съгласно представените информационни
материали. Курсът от лекции и упражнения има за задача  да развие у студентите
умения за работа с програмните продукти Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Power
Point и Microsoft  Publisher.
10. Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания:
12. Съдържание на курса:
Курсът е насочен към овладяване на практически умения за работа с изображения
посредством компютърна техника. Разглеждат се основните техники за създаване и
редактиране на компютърни изображения чрез растерни и векторни програми
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

- Фокнър, А., Д. Уолтърс фон Алтен. Adobe Photoshop CS3 – Официален учебен
курс + CD, 2007, 432 стр.,  ISBN: 9789546855978.

- Adobe Photoshop CS4 – Официален учебен курс + CD, изд. СофтПрес, 2009,
ISBN:9789546859044

- Келби, С. Цифрова фотография с Photoshop CS4, СофтПрес, 2010, 455 стр.,
ISBN 978-954-685-928-0.

- Adobe Photoshop CS5. Официален учебен курс (книга + диск), Adobe press,
Превод В. Сирманов, 2011, 440 стр., ISBN: 9789546858627

- Adobe Illustrator CS2 – Официален учебен курс, Adobe press, Издател
СофтПрес, 2005, 464 стр., ISBN: 9546853887
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Курсът включва 30
ч. лекции (използва се мултимедийна техника) и 30 ч. лабораторни упражнения. По
време на лекциите се задават курсови задачи, които студентите трябва да
разработят и да защитят по време на изпита. Допълнително се задават упражнения,
които студентите трябва извън аудиторно сами да изпълнят. В края на
упражненията се провежда тест.
15. Методи за оценка и критерии: Оценката се оформя чрез защита на курсови

проекти, включващи елементи от преподавания материал в компютърна зала.
Допълнително влияние имат резултатите от теста.
16. Език на преподаване: български

http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=author&search_q=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E+%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8A%D1%80
http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=author&search_q=%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81+%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD

