
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Médiaelemzés és gyakorlati ismeretek
A tantárgy neve angol nyelven: Media Analysis and Practice
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-MELGYI-05-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:
Az elméleti és gyakorlati ismeretek egymást kiegészítve alkotnak tudatos kérdésfelvetési és
megoldási lehetőségeket.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A félév során a hallgatók megismerkednek a különböző televíziós műfajokkal,
dokumentumfilmtörténettel, majd az elméleti felkészülésük után közösen kell elkészíteniük
egy többkamerás televíziós beszélgetést a műteremben.
A 10 alkalom során elsősorban a magyar televíziózás történetének alapjait tekintjük át, ezen
belül a dokumentumfilm műfajának alapjait és történetét.
Sok prezentációs és írásos feladatot kapnak a hallgatók, amelyek bevezetésként szolgálnak
az egyetemi kutatómunka megismerésére. A dolgozatokat otthoni munka során kell megírni,
bibliográfiát kell összeállítani.
A tanulmányok alapján a hallgatók közösen készítenek egy televíziós műsort, amely
elsősorban első forgatási tapasztalatként szolgál majd.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Prezentáció, dolgozatírás, műsorterv elkészítése, gyártás, előkészítés, forgatás, utómunka.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A félév során több olyan feladatot kapnak a hallgatók, amelyekkel elméleti ismereteket
szerezhetnek a televíziózásról, amit gyakorlati feladatok elvégzésével mélyíthetnek. A
gyakorlati feladatok egyfelől az íráskészséget fejlesztik, kutatási alapot adnak, valamint a
műsorkészítői tevékenységet is előkészítik. Egyéni és közös munka egyaránt részét képezi a
féléves munkának.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Médiatörténeti tanulmányok, 2020. Médiatud. Int., 2020
· Radnai Péter: A magyar televíziózás legendái - Interjúk az első influenszerekkel, Athenaeum

Kiadó Kft., 2022, https://www.libri.hu/konyv/radnai_peter.a-magyar-televiziozas-legendai.html
· Bánszki Kristóf: Cicamica, Bo¨be baba, Morzsa kutya e´s a szocializmus, Médiakutató, 2022,

https://mediakutato.hu/cikk/2022_02_nyar/05_cicamica_bobe_baba.pdf
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