
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár  

1.2 Kar  Politikai-, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 

1.3 Intézet Újságíró Intézet 

1.4 Szakterület Kommunikációtudomány 

1.5 Képzési szint Alap 

1.6 Szak / Képesítés Újságírás 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Televíziós műsorgyártás 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve - 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve drd. Tárkányi János 

2.4 Tanulmányi év III. 2.5 Félév I. 2.6. Értékelés módja Koll. 2.7 Tantárgy típusa Kötelező, 

DS 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 0 3.3 szeminárium/labor 4 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 0 3.6 szeminárium/labor  

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása  

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás  

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 0,5 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 0,5 

Vizsgák  

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 14 

3.8 A félév össz-óraszáma 60 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  nincsen 

4.2 Kompetenciabeli  televíziós elméleti és gyakorlati alapismeretek 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

  

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 televíziós oktatóstúdió, egyetemi technikai eszköztár 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 C2.3. A szakszerű kommunikáció érdekében alkalmazott médiaeszközök felismerése és használata. 

C6.4. Rovatszerkezet,  műsorrács  felmérése az információs csomag szerkezetébe való integrálásra vonatkozó 

alapvető fogalmak alapján. 

C1.5 Feltárási vagy beavatkozási tervek készítése a szakterületen belül  
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  CT2. A hatékony munka elveinek alkalmazása a multidiszciplináris csoportban, egyes hierarchikus feladatok 

teljesítése mellett. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

   

   

   

   

Könyvészet 

 

 

 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1.Ismerkedés, a féléves feladat ismertetése, 

("Ünnepvárás","Készülődés a Karácsonyra", 

"Karácsonyi népi hagyományok, ételreceptek" ) 

csapatok (6) létrehozása, ezeken belül a feladatok 

leosztása 

elméleti  

2.A csapatok által (1-3) kiválasztott témák 

megbeszélése, forgatási helyszín, megvalósíthatóság, 

forgatás(ok) beütemezése, szinopszis elkészítése 

elméleti, közös  minden csapat jelen van 

3. A csapatok által (4-6) kiválasztott témák   

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 Csapatmunka, a csapaton belüli feladatkörök megismerése, gyakorlata 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 Televíziós szakmai gyakorlat 



megbeszélése, forgatási helyszín, megvalósíthatóság, 

forgatás(ok) beütemezése, szinopszis elkészítése 

4.A leforgatott nyersanyagok közös kiértékelése (1. 

csapat), a műsor szerkezetének megbeszélése, elméleti 

összeállítása, a téma előkészítése a vágásra 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

5. A leforgatott nyersanyagok közös kiértékelése (2. 

csapat), a műsor szerkezetének megbeszélése, elméleti 

összeállítása, a téma előkészítése a vágásra 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

6. A leforgatott nyersanyagok közös kiértékelése (3. 

csapat), a műsor szerkezetének megbeszélése, elméleti 

összeállítása, a téma előkészítése a vágásra 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

7. A leforgatott nyersanyagok közös kiértékelése (4. 

csapat), a műsor szerkezetének megbeszélése, elméleti 

összeállítása, a téma előkészítése a vágásra 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

8. A leforgatott nyersanyagok közös kiértékelése (5. 

csapat), a műsor szerkezetének megbeszélése, elméleti 

összeállítása, a téma előkészítése a vágásra 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

9. A leforgatott nyersanyagok közös kiértékelése (6. 

csapat), a műsor szerkezetének megbeszélése, elméleti 

összeállítása, a téma előkészítése a vágásra 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

10. Az elővágott anyagok véglegesítése (1-2 csapat) gyakorlati, közös minden csapat jelen van 

11. Az elővágott anyagok véglegesítése (3-4 csapat) gyakorlati, közös minden csapat jelen van 

12. Az elővágott anyagok véglegesítése (5-6 csapat) gyakorlati, közös minden csapat jelen van 

13. A kész anyagok vizionálása elméleti, közös minden csapat jelen van 

14. A féléves csapatmunka ill. az egyéni 

tevékenységek kiértékelése, a kész anyagok és a 

diákok egyéni beszámolója alapján. 

elméleti, közös minden csapat jelen van 

Könyvészet  

 

nincsen 

 

 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

  Televíziós, operatőri stb. munkaterületen való elhelyezkedéshez szükséges alapismeretek elsajátítását 

teszi lehetővé. 

 

 

 

 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás     

   

10.5 Szeminárium / Labor gyakorlati feladatok 

teljesítése 

kollokvium 50 

Jelenlét   50 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

   

 



Jelenlét az egyetemi szabályzat szerint, gyakorlati aktivitás, feladatok elvégzése, csapatmunka vállalása 

 

 

 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

23.09.2012   ...............................   Drd. Tárkányi János 

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

..........................      ..........................  


