
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Vizuális és verbális prezentációs

gyakorlat
A tantárgy neve angol nyelven: Visual and Verbal Presentation
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-VIVEPG-05-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Építészet és Design 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:
A tantárgy célja, hogy a kurzuson résztvevő hallgatók átfogó képet kapjanak a prezentáció
tervezésénél alkalmazott alapvető szabályokról és azokat a gyakorlatban is kellő
biztonsággal tudják alkalmazni.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A vizuális és verbális prezentáció interpretációja. A hallgatók megismerkednek a hatékony
marketing kommunikációnál nélkülözhetetlen, vetített és nyomtatott kreatív prezentációk
létrehozásához szükséges tervezési alapelvekkel és azok bemutatásával. Vetített slide-ok,
nyomtatott prezentációs poszterek, folyamatábrák tervezése az egyszerűség, érthetőség és
természetesség jegyében.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Jelenlét és aktivitás a kurzus óráin: kutatás, ötletelés, kísérlezetés, konzultáció. A feladatok
határidőre való elkészítése és prezentálása.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A foglalkozásokon/konzultációkon való aktív részvétel, az egyes feladatrészek határidőre
történő beadása › szorgalom, érvelőkészség, döntési önállóság, időbeosztás, határidőtartás.
Az elkészített ábrák értelmezhetősége, kreativitás és ötlet, esztétikai és kiviteli minőség.
A prezentációk tartalmi és formai megfelelősége, vizuális összképe.
- Évközi munka (rajzok, aktivitás, fejlődés, kreatív ötletek, minőség): 25 pont
- Összegző prezentáció: 25 pont
- Összegző poszter: 25 pont
- Előadás: 25 pont
A konzultációkon való részvételt alkalmanként vezetett jelenléti ív igazolja.
0-59 pont 60-70 pont 71-80 pont 81-90 pont 91-100 pont
1- elégtelen 2- elégséges 3- közepes 4- jó 5- jeles
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Ford, Neal.: Presentation patterns : techniques for crafting better presentations. Addison-
Wesley, c2012

· Gaddy, Davin: Media design and technology for live entertainment : essential tools for video
presentation. Routledge, 2018

· Gautier, Damien: Design, typography, etc. : a handbook. Niggli, cop. 2018
· Gombrich, Ernst Hans Josef: Art and illusion : a study in the psychology of pictorial

representation: with 320 illustrations. Phaidon, 2003



AJÁNLOTT IRODALOM:
· Inch, Joana: Go to marketing : the marketing and scaling blueprint for startups. , 2020
· Slézia József: Kortárs magyar formatervezés : 2000-2013. Designtrend, 2014
· Slézia József: Kortárs nemzetközi design. Designtrend, 2013
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