
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Társművészeti gyakorlat
A tantárgy neve angol nyelven: -
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: ML-TARSMG-05-GY
A tantárgy besorolása: szabadon választható
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Művészet- és Designelméleti Intézet
A tanóra típusa és óraszáma: Gyakorlat, heti óraszám: 0, féléves

óraszám: 16
Munkarend (nappali / levelező): Levelező
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus nagy hangsúlyt fektet a kritikai érvelésre, a filmek értékelő elemzésére, az
íráskészség fejlesztésére.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A Társművészeti gyakorlatokat a film- és művész szakos hallgatók szabadon választható
kurzusként vehetik fel tanulmányaik során. A curriculumban való elhelyezése is jelzi, hogy ez
a kurzus a tudásátadás mellett nagy hangsúlyt helyez olyan készségek fejlesztésére,
amelyek az eltérő háttértudással bíró hallgatóknak is hasznára válhatnak.
Alapítása óta tagja vagyok az Európai Egyetemi Filmdíj nevű projektnek (European
University Film Award, EUFA), amely huszonöt európai egyetem részvételével 2016 óta
minden évben megrendezésre kerül. A tárgyévben induló kurzusomon a Pázmány
Egyetemen a diákjaimmal, amint a többi országban, közösen megnéztük, elemeztük,
értékeltük azt a válogatást, amely öt friss európai játékfilmből (néha egy-egy
dokumentumfilmből) állt. A filmeket a program támogatói, az Európai Filmakadémia és a
Hamburgi Filmfesztivál munkatársai választják ki.

A kurzus egy képviselője részt vehet a decemberben Hamburgban szervezett remek
workshopon, ahol a többi egyetemistával közösen döntenek a díjazott filmalkotásról.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Az alapozó elméleti anyag elsajátítása után öt kortárs (gyakran premier) előtti filmet nézünk
meg a tanóra keretében. A zsűrizés folyamatában értelemszerűen csak az vehet részt, aki
mindet látta: épp ezért fontos a kijelölt filmnéző órák látogatása. Ugyanígy elengedhetetlen a
közös elemző, értékelő, zsűriző órán való részvétel.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Mivel gyakorlatról van szó, az értékelésbe beleszámít az órai aktivitás, az évközi kisebb
feladatok elvégzése. Ezek részletes listáját a hallgatók megkapják a félév elején.
A félév végén a hallgató esszét írnak egy választott film elemzéséről megadott
szempontok alapján.
KÖTELEZŐ IRODALOM:


	TANTÁRGYI LEÍRÁS
	A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
	A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
	A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
	A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
	KÖTELEZŐ IRODALOM:


