
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Szakdolgozat (mozgókép-operatőr)
A tantárgy neve angol nyelven: Degree Thesis
A tantárgy kreditértéke: 15
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-SZDMOP-15-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Mozgókép Tanszék
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
Felkészítés a szakdolgozatra, tekintettel a filmes, televíziós témákra, és az operatőri
mesterség szakterületére, azok elméleti vonatkozásaira.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények, valamint a kutatási
módszerek megismerése.

Formai követelmények:

A főszöveg (képek, ábrák nélkül) legalább 12 oldalnyi, legalább 20 000 karakter terjedelmű.

A szakdolgozatot – a főszöveget és a mellékleteket, a kivonatot, a tartalom- és
irodalomjegyzéket – számítógépes szövegszerkesztővel kell elkészíteni az alábbiak szerint:
- fekete színű, Times New Roman betűtípus,
- 12-es betűméret,
- másfeles sortávolság,
- térköz 0 pont (előtte és utána is),
- sorkizárt szöveg,
- bal oldalon 3 cm-es, jobb oldalon, alul és felül 2,5 cm-es margó.

Az oldalszámozást arab számokkal, folyamatosan kell megjeleníteni. Az oldalszámok az
élőlábban jobbra igazítva kerüljenek beillesztésre.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Témavázlatok készítése, konzultáció, kutatás, elemzés
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Szakmai, gyakorlati tudás (30%) – Eszközök használata – Szoftverek használata –
Munkafolyamat tervezése Elméleti tudás (15%) – Kutatás – Lexikális tudás – Probléma
felvetés – Következtetések levonása Alkotói készségek (30%) – Egyéni kreativitás –
Innovatív gondolkodás – Elhivatottság Soft skill-ek (25%) – Együttműködés – Közreműködői
készség – Rugalmasság – Kommunikáció – Prezentáció – Kommunikáció a
munkafolyamatok során
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot, Partvonal Kiadó, 2012
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