
2018 - 2019           

летен семестър
ДАТА 09.00 - 11.30 12.30 - 15.00 15.30 - 18.00

18-22 февруари

Основи на АН: 
Естетика на анимационното кино 

(15 л + прожекции)                                           
доц. д-р Красимира Герчева       

студио Орфей

25 февруари - 
2 март

Основи на АН: 
Естетика на анимационното кино 

(15 л + прожекции)                                           
доц. д-р Красимира Герчева студио 

Орфей

5-9 март

Основи на ФОТ: 
Естетика на фотографията (15 л)                                                                            

доц. Иглена Русева,                                   
доц. д-р Красимир Андонов

поставяне на задачата "Среда" + прожекция и анализ: 
18 февруари - 12.30 - 18.00 

Основи на АН: Анимационни изразни средства (15 л, 15 у)                                                                
доц. Владислав Будинов, доц. д-р Господин Неделчев

Задължителни групови упражнения (4 групи): 
Анимиране на изрезков типаж 

ПАРАЛЕЛНО
Основи на ФТД: Сториборд и превизуализация (15 л, 15 у)                                                   

доц. д-р Елена Тренчева /  Бояна Бъчварова, Ива Петкова, Десислава Банкова
Задължителни индивидуални упражнения (4 групи): 

Сториборд и визуална концепция
Основи на АН: Анимационни изразни средства (15 л, 15 у)                                               

доц. Владислав Будинов, доц. д-р Господин Неделчев
Задължителни групови упражнения (4 групи): 

Анимиране на изрезков типаж 
ПАРАЛЕЛНО

Основи на ФТД: Сториборд и превизуализация (15 л, 15 у)                                                       
доц. д-р Елена Тренчева /  Бояна Бъчварова, Ива Петкова, Десислава Банкова

Задължителни индивидуални упражнения (4 групи): 
Сториборд и визуална концепция

практически изпит АН, ФТД: 2 март - 09.00 - 22.00

1 КУРС

Основи на ФОТ: Естетика на фотографията (30 у)                                                                  
Таня Дечева, Яна Блажева, Мариана Жижанова      

Задължителни индивидуални упражнения (4 групи): 
Оптика; Композиция; Тоналност; Жанр

практически изпит ФОТ: 10 март - 09.00 - 22.00



11-16 март

18-22 март

Основи на ФТР: 
Мизансцен и мизанкадър (15 л)   

проф. д-р Дочо Боджаков                                     
студио Орфей

Основи на ФТД: 
Декор, костюм и реквизит (15 л)                                                                               

доц. д-р Елена Тренчева                      
студио Орфей

Основи на ФТМ: 
Постпродукционен процес - видео (15 л)    

доц. д-р Нина Алтъпармакова          студио 
Орфей

25-29 март

Основи на ФТР: 
Работна книга (15 л)                           

проф. д-р Дочо Боджаков                                             
студио Орфей

Основи на ФТЗ: 
Звуков дизайн (15 л)                                 
д-р Валерия Попова                                

студио Орфей

Основи на ФТП: 
Проектна документация (15 л)                               

д-р Ема Константинова                                   
студио Орфей

1-5 април 

8-12 април

15-20 април

22-25 април

26 април - 1 май

преподавателска демонстрация на "Интериор с масовка" + прожекция и анализ: 1 април - 09.00 - 13.00
Задължителни индивидуални упражнения по ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТД, ФТП, ФОТ

2' сцена "Интериор с масовка"- по зададен сценарий (8 групи)

Задължителни индивидуални упражнения по ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТД, ФТП, ФОТ
2' сцена "Интериор с масовка"- по зададен сценарий (8 групи)

писмени тестове (и предаване на задачи) ФТР, ФТД, ФТЗ, ФТМ, ФТП: 12 април - 09.00 - 11.00
практически колоквиум "Интериор с масовка": 12 и 13 април - 11.00 - 22.00

Основи на ЕИЖ: Естетика на документалното кино (30 л + прожекции)                                                                                                             
проф. д. н. Божидар Манов

ВЕЛИКДЕН и ДЕН НА ТРУДА

график ЕР-5 + препоръки към екипите: 11 март - 09.00 - 13.00
Екипна работа - 5: Среда "Преди/След" – 2‘ (2 сцени х 60'')

(16 проекта, 8 часа снимки + 5 часа монтаж + 3 часа звук; материал 1:10)
писмени тестове ЕИЖ, АН, ФОТ: 16 март - 09.00 - 10.00

практически изпит ЕР-5: 16 март - 10.00 - 18.00

Основи на ЕИЖ: Естетика на документалното кино (30 л + прожекции)                                                                                              
проф. д. н. Божидар Манов



2-5 май

6-12 май

13-18 май

20-23 май

27-31 май

ПАРАЛЕЛНО
Задължителни индивидуални упражнения по ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТД, ФТП, ФОТ, ЕИЖ

3‘ монтажен филм – от 30' зададени документални архивни материали (в екипи)
(6 часа монтаж + 3 часа звук)  

 2‘ сцена „един човек/един кадър/един интериор“ - по зададен сценарий (8 групи)
(3 часа снимки + 1 час звук)

ПАРАЛЕЛНО
Задължителни индивидуални упражнения по ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТД, ФТП, ФОТ, ЕИЖ

3‘ монтажен филм –  от 30' зададени документални архивни материали (в екипи)
(6 часа монтаж + 3 часа звук)  

 2‘ сцена „един човек в един кадър в един интериор“ - по зададен сценарий (8 групи)
(3 часа снимки + 1 час звук)

писмен тест ЕИЖ: 17 май - 09.00 - 10.00
практически колоквиум "Монтажен филм" и "Кадър-сцена": 17 и 18 май - 10.00 - 22.00

Основи на ЕИЖ: Принципи на критическия анализ (15 л, 15 у)                                                                                                                
проф. д. н. Мая Димитрова

Задължителни индивидуални упражнения (4 групи): 
3 писмени анализа на компоненти (по избор на студента)

Основи на ЕИЖ: Принципи на критическия анализ (15 л, 15 у)                                                                                                                      
проф. д. н. Мая Димитрова

Задължителни индивидуални упражнения (4 групи): 
3 писмени анализа на компоненти (по избор на студента)

поставяне на задачата "Документален портрет" + прожекция и анализ: 2 май - 09.00- 18.00 
преподавателска демонстрация на "Монтажен филм" и "Кадър-сцена" + прожекция и анализ: 

 3 май - 09.00 - 13.00
ПАРАЛЕЛНО

Задължителни индивидуални упражнения по ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТД, ФТП, ФОТ, ЕИЖ
3‘ монтажен филм –  от 30' зададени документални архивни материали (в екипи)

(6 часа монтаж + 3 часа звук)  
 2‘ сцена „един човек/един кадър/един интериор“ - по зададен сценарий (8 групи)

(3 часа снимки + 1 час звук)



3-9 юни

10-16 юни

17-23 юни

24-29 юни

1-5 юли ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ: 1, 2, 3 юли
ПРОФИЛИРАНЕ: 4 и 5 юли - 09.00 - 22.00

практически изпит ЕР-6: 24 юни - 09.00 - 22.00
ПРОЖЕКЦИИ 1 КУРС - ГЛАСУВАНЕ - 25 юни
ПРОЖЕКЦИИ 2 КУРС - ГЛАСУВАНЕ - 26 юни
ПРОЖЕКЦИИ 3 КУРС - ГЛАСУВАНЕ - 27 юни

практически изпит ЕИЖ: 28 и 29 юни - 09.00 - 22.00

Екипна работа - 6: Документален портрет - 10'
   (12 проекта, 3 х 8 часа снимки + 3 х 8 часа монтаж + 2 х 8 часа звук; материал 1:10)

Екипна работа - 6: Документален портрет - 10'
   (12 проекта, 3 х 8 часа снимки + 3 х 8 часа монтаж + 2 х 8 часа звук; материал 1:10) 

прожекция и анализ: 21 юни - 09.00 - 22.00
редакция: 22 и 23 юни

график ЕР-6 + препоръки към екипите: 3 юни - 09.00 - 18.00
Екипна работа - 6: Документален портрет - 10'

   (12 проекта, 3 х 8 часа снимки + 3 х 8 часа монтаж + 2 х 8 часа звук; материал 1:10)


