
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Szakdolgozat készítése (animáció)
A tantárgy neve angol nyelven: Degree Thesis Preparation
A tantárgy kreditértéke: 2
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-SZKEAN-02-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: 2, féléves

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

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A tantárgy keretében az animációs produkciókhoz szükséges anyaggyűjtés, dokumentációs
háttér elkészítése kerül fókuszba. A hallgató képes feltérképezni a műfaji és technikai
szakterületeket, ezek viszonyában összefüggéseket felfedezni és állást foglalni. A
gyakorlatok az adatgyűjtésre, rendszerezésre, és összefoglalásra terjednek ki, kiegészülve
prezentációs ismeretekkel.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tárgy segítséget nyújt a hallgatóknak a diplomamunkát kísérő szakdolgozat elkészítéséhez
és a záróvizsga prezentáció felépítéséhez. A tárgy teljesítésével a hallgatók képesek lesznek
saját kreatív munkájukhoz kapcsolódó kutatás és alkotói folyamat képes- írásos
dokumentálására, valamint az azt bemutató prezentáció színvonalas összeállítására és
ismertetésére.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Filmtervhez kapcsolódó kutatás készítése. Prezentáció készítése és bemutatása.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Az osztályzás szempontjai:
- órai aktivitás, órai munka, jelenlét
- a részfeladatok határidőre történő teljesítése
- félév végi feladat elkészítése
- elkészült munkák minősége, átgondoltsága, kreatív és technikai kidolgozottsága
- kommunikáció a tanárral, együttműködés

- Érdemjegyek:
- 91-100%: jeles
- 81-90%: jó
- 71-80%: közepes
- 61-70%: elégséges
- 0-60%: elégtelen
További kitétel: A félév végi feladat elkészítése feltétele a félév végi osztályzat
megszerzésének.

- A félévi jegy komponensei:
- Órai munka (30%)
- jelenlét
- aktivitás



- feladatok elvégzése

- Házi feladatok (30%)
- a feladat oktató által elmondott és írásban jelzett feltételeinek teljesítése
- technikai paraméterek és a projekt felépítése
- egyéni kreativitás a feladat megoldásakor

- Félév végi feladat (40%)
- félév végi feladat elkészítése
- félév során tanult szakmai, technikai lehetőségek felhasználása az alkotófolyamat
során
- szoftverek a feladatleírásban foglaltaknak megfelelő technikai használata

Az értékelés az elkészült feladatok és az azt bemutató dokumentáció és szóbeli beszámoló
alapján történik a kiértékelésen.
A hallgató a kiértékelésen érdemjegyet és szóbeli értékelést kap, ezt megelőzően a félév
folyamán az oktató visszajelzést ad a munkáira, feladat megoldásaira.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri
értekezést, szakdolgozatot . Osiris, 2019

· Reynolds, Garr: PreZENtáció. HVG Könyvek, 2009
· Aguado, Ken; Eboch, Douglas: The Hollywood Pitching Bible, ScreenMaster Books, 2021
· Gerr, Reynolds: Presentation Zen Design: Simple Design Principles and Techniques to

Enhance Your Presentations, New Riders, 2013
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