
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 1366
2. Наименование на учебната дисциплина: Визуални ефекти
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. Николай Димитров
9. Резултати от обучението: Предлаганата дисциплина се изучава през шестия

семестър. Тя цели да запознае студентите с мултимедийните компютърни системи и по-
конкретно се занимава с мултимедийните формати – графични, аудио и видео. С
усвоените по време на курса практически знания, студентите ще могат самостоятелно
да добавят видеоефекти към компютърен видеомонтаж с помощта на видеоредактора
Adobe AfterFX CS6 – CC2015. Практическите занятия се провеждат под формата на
лабораторни упражнения. Те имат за цел изграждане на определени практически
навици и умения при работа със сравнително масово разпространения видео редактор
Adobe AfterFX CS6 – CC2015. При изучаването на отделните технологични
възможности се използват мултимедийни видеоуроци на руски и английски език,
онагледяващи практически работата с редактора.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса:

Adobe AfterFX - Работна област, основни екрани. Работа със слоевете. Добавяне на
ефекти към видеоклипове. Работа с текст. Стабилизация на изображението и
привързване към обекти. 3Д ефекти. Връзка с Adobe Premiere. Настройване и
генериране на краен файл.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

1. Обучающий видеокурс по Adobe After Effects CC (2014). TeachShop
2. Практическа работа в After Effects CS5 (2012). TeachShop
3. Практика Adobe After Effects CS5 (2012). TeachShop
4. Adobe After Effects CC New Features (2014). Lynda
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:

14.1. Лабораторна работа (2 часа на седмица, 15 седмици)
14.2. Консултации (1 час на седмица, 15 седмици)

15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка се формира от следните 2
оценки: тест върху практическите упражнения и защита на курсова работа

16. Език на преподаване: български
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