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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
И ДИЗАЙН
Блок „Двумерна графика и дизайн“
Графичен редактор Adobe Photoshop:
Професионална обработка на фотографии и растерни изображения,
ретуширане, колажи
Графичен редактор Adobe Illustrator:
Създаване на векторни изображения и сложни растерно—векторни
композиции.
Рисунък: теоретични и практически умения за фиксиране на
образи, основни принципи на анатомията и изображение на човека
История на изкуствата: преглед на най-важните етапи в развитието на изкуството, съвременните стилове в дизайна и техните
исторически предпоставки

Различните рекламни агенции,
маркетингови и рекламни отдели,
издателски компании, печатници, web
студиa и студиa за дизайн винаги се
нуждаят от такива специалисти.
Независимо дали е в голяма компания или
индивидуално, Вие можете да работите
като графичен дизайнер, илюстратор,
web-дизайнер, web-програмист или
оптимизатор на web-страници. Можете да
станете 3D дизайнер, интериорен
дизайнер, 3D аниматор или да се
занимавате с видео монтаж за телевизия
или продуцентско студио.

Блок „Триизмерна графика“
Autodesk 3ds Max. 3D-моделиране: базови умения за
използване на триизмерната графика и за работа в програмата
Autodesk 3ds Max.
Autodesk 3ds Max. Материали и текстуриране: създаване
на реалистични материали и текстури за триизмерни обекти.
Autodesk 3ds Max. Моделиране на сложни обекти:
модерни обекти за създаване на триизмерни обекти с помощта
на полигонално и сплайн-моделиране.
Autodesk 3ds Max. Фотореалистично осветление и
визуализация: професионални методи за осветление и
визуализация на триизмерни сцени и обекти.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ
НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
„КОМПЮТЪРНА
ГРАФИКА И ДИЗАЙН“
ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ:

Вътрешен дизайн: проектиране и реалистична визуализация
на вътрешния дизайн на жилищни и офис помещения
Autodesk AutoCAD: основи на проектирането и работа с
чертежи.

Цифрова фотография.
Теория на дизайна: композиция, колористика, психология на
възприемането и прилагането им при разработване на дизайн-макети.
Корпоративна стилистика: принципи на създаването на логото и
уникалния фирмен стил на компанията.
Рекламен дизайн: принципи на създаването на рекламна продукция и ефектно представяне на рекламна информация.
Издателска дейност: традиции в оформянето на печатен текст,
ергономия и стилистика на оформлението на печатна продукция.
Издателска система Adobe InDesign: издателската система
на компанията Adobe за подготовка на печатни и електронни
публикации.
Предпечатна подготовка: технологични особености на типографския и оперативния печат, подготовка на макети за печат и предотвратяване на възможни проблеми.

Блок „Триизмерна анимация и видео“
Autodesk Maya. Моделиране и визуализация: основни
похвати за моделиране и визуализация в Autodesk Maya.
Autodesk Maya. Анимация и създаване на ефекти: похвати
за работа с анимация и създаване на триизмерни специални
ефекти.

›

Да осъществявате пълния процес на създаване на фирмен стил,
започвайки от развитие на концепция до изготвяне на насоки и
brandbook, включително развитието на фирмен стил, елементи
на фирмен дизайн и фирмени герои.

›

Да създавате модели на табели, плакати, рекламни табла и
други вътрешни (интериорни) и външни(екстериорни)
рекламни елементи, използвайки 2D и 3D графика, включително
и визуализация на бъдещи рекламни продукти в реално време.

›

Да усвоите професионални умения в дигиталната фотография,
включително обработка и ретуш на фотографии, създаване на
висококачествени портрети, пейзажи и панорамни снимки; да
овладеете нощна и макро-фотография; да създавате фото-колажи.

›

Да създавате модели на печатни издания: вестници, списания,
книги, печатни рекламни продукти, включително предпечатна
подготовка.

›

Да проектирате и създавате статични и динамични web-страници в Интернет, вариращи от най-прости – тип „визитна картичка“
сайтове, до web-портали и Интернет магазини.

›
›

Да прилагате технологии за промоция и монетизация.

Autodesk Maya. Анимация на персонажи: професионални
технологии на създаването и анимирането на персонажи,
принципи на скелетната анимация, триизмерно мултиплициране.
Нелинеен монтаж на видео в Adobe Premiere: професионален видео монтаж и обработка на видео клипове.
Създаване на ефекти в Adobe AfterEffects: пост-обработка
на тризимерна анимация, създаване на визуални ефекти за
видео продукти.
Обработка на цифровия звук: професионални техники за
обработка на звука, нелинеен монтаж на звукови ефекти и
озвучаване на видео.

Блок „web-дизайн“
Създаване на статични web-страници с помощта на HTML
5 и CSS 3: двата основни езика на създаване на web-страници,
които са стандарт в web-индустрията.
Usability и ергономика на web-страниците: теоретични
аспекти на създаването на удобни и привлекателни web-сайтове.
Системи на управление на съдържанието на web-сайтове:
автоматизирани средства за създаване на динамични web-сайтове с помощта на CMS Wordpress.
Оптимизация на търсенето и web-маркетинг: теоретични и
практически въпроси на оптимизация на търсенето, популяризиране и монетизация на web-сайтове.
Създаване на интерактивни динамични уеб страници с
jQuery: скриптов език Javascript; Ефекти и модерни потребителски интерфейси с jQuery UI.

Да създавате интерактивни елементи за web-страници, динамични менюта и инструменти за управление;

›

Да създавате и обработвате видео клипове, да компилирате и
синхронизирате видео и звук; да озвучавате видео материали и
миксирате звукови композиции.

›

Да създавате реалистични 3D изображения, използвайки
най-новите професионални технологии за моделиране и
визуализация.

›

Да проектирате интериори и екстериори на жилища и сгради и
реалистично да визуализирате тяхната адекватност в реална
градска среда.

›

Да създавате компютърни анимации, използвайки програми за
2D и 3D анимация и професионални визуални ефекти.

