
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Egalizáló tárgy 1. (Animációs technikai

ismeretek 1.)
A tantárgy neve angol nyelven: Equalizational Subject 1. (Technical Skills

of Animation 1.)
A tantárgy kreditértéke: 5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-EG1ANT1-05-GY
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Animáció és Média 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 olyan ismeretkörök átadása, amelyekre az alapképzés során, a nem
animáció alapszakot végző hallgatóknak nem nyílt lehetőségük: alapszintű animációs
technikák, speciális szoftverek ismerete, animáicós tervezés fő szakaszai. A tárgy
teljesítésével a hallgató érti és átlátja az animációs szakterület alapfogalmait, fő elveit és
azokat biztonsággal alkalmazni tudja.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Animációs technikai alapismeretek elsajátítása. A TvPaint, a Moho12 szoftverek alapvető
megismerésére, mindemellett stop motion technikai alapozásra számíthatnak a tárgyat
felvevő hallgatók. A féléves feladat alatt mindhárom technikát alkalmazva készítenek el
mozgó anyagot, és egyéni igényeket felmérve foglalkozunk a filmkészítés alapjaival is, mint
storyboard és animatik készítés.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A szoftverekkel való önálló munka, a különböző technikák keverésével való kísérletezés,
hogy megértse mennyire másképp kell hozzáállni egy rajzanimációs projekthez (TvPaint),
mint egy vektoros 2D-hez (Moho12), vagy egy stop motion animációhoz. Más
előkészületeket igényel, a hallgató feladata, hogy a féléves feladat alatt olyan tapasztalatokat
szerezzen a programok használatával, amiket be tud építeni a későbbi munkáiba.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A tantárgy a technikai ismeretek elsajátítására helyezi a fókuszt. A féléves értékelés során
figyelembe lesz véve a hallgató órai aktivitása, a féléves feladat óráról órára történő
fejlesztése, az órai jelenléte, valamint az elkészült kisfilm hossza és minősége.
KÖTELEZŐ IRODALOM:
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