A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
Politikai-, Közigazgatási és Kommunikációtudományi
1.2 Kar
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
Webdizájn
2.2 Az előadásért felelős tanár neve
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Drd. Könczey Elemér
2.4 Tanulmányi év 3 2.5 Félév 1 2.6. Értékelés módja kol

2.7 Tantárgy típusa kötelező

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám
2
melyből: 3.2 előadás 0
3.3 szeminárium/labor
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás
3.6 szeminárium/labor
A tanulmányi idő elosztása:
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
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)
Vizsgák
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma
42
3.8 A félév össz-óraszáma
70
3.9 Kreditszám
3
4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi
4.2 Kompetenciabeli




Alapvető számtógépkezelési ismeretek

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás
lebonyolításának feltételei
5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei




Internetkapcsolattal rendelkező számítógépek

2
28
óra
1
1
1

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
C2.3. A szakszerű kommunikáció érdekében alkalmazott médiaeszközök felismerése és használata.
C2.5. Médiatechnológiák használata (írott szöveg, fotó, hang, kép) egy szakmai projekt létrehozásához.
C4.5.Egyéni részprojekt kidolgozása egy szerkesztőség és/vagy kutatói csoport tevékenységével összehangolva, egy
projekt keretén belül

CT2. A hatékony munka elveinek alkalmazása a multidiszciplináris csoportban, egyes hierarchikus feladatok
teljesítése mellett.

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



7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései



Digitális világban élünk. Észre sem vesszük, de az internet a mindennapi
életünk szerves részévé vált. A kurzus fő célja, hogy megismertesse a
diákokkal az interneten pár év alatt bekövetkezett hihetetlen fejlődést
. Az órák nem az internet technikai hátteréről szólnak, sokkal inkább az
esztétikai oldaláról. Eleinte a honlapok fő célja csupán a funkcionalitás volt,
ma már viszont az esztétikum legalább annyira fontos. Annyira, hogy a
webdesign ma már külön iparággá nőtte ki magát.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Szeminárium
A tantárgy bemutatása, célok és feladatok és elvárások
ismertetése. Az internet fejlődéstörténetének bemutatása.
Különböző kezdetleges honlapok bemutatása és elemzése
Webdesign trendek bemutatása, ismétlődő elemek, új
irányelvek ismertetése.
Bevezetés a vizuális kommunikációba. Vizuális elemek egy
fotóban. (pontok, vonalak, színek, formák).
A webdesignhoz használt programok bemutatása. Az Adobe
Photoshop részletes ismertetése webdesign szempontból
Közös projekt elindítása
Mi a blog?
Saját blogok létrehozása
Blogok személyre szabása
Közösségi oldalak
Projektmunka: Első kezdetleges váz kialakítása, a

Didaktikai módszerek Megjegyzések
Szemléltető előadás
Szemléltető előadás,
gyakorlatok
Szemléltető előadás
Szemléltető előadás,
gyakorlatok
Szemléltető előadás,
gyakorlatok
brainstorming,
megbeszélés
Szemléltető előadás,
gyakorlatok
gyakorlatok
gyakorlatok
gyakorlatok
gyakorlatok

rácsrendszer megismertetése.
Projektmunka:Gombok, oldalak létrehozása
Projektmunka: Képek megfelelő előkészítése és mentése
webre
Projektmunka: Utolsó finomítás, optimalizálás
Könyvészet

8.2 Szeminárium / Labor

gyakorlatok
gyakorlatok
gyakorlatok

Didaktikai módszerek Megjegyzések

Könyvészet

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
Honlapok, webes felületek létrehozása és kezelése fontos velejárója a szerkesztőségi munkának.

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 A végső jegyet a vizsgán
bemutatott munka alapján
kapott értékelés teszi ki.
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
Órákon való aktív részvétel, félévi feladatok határidőre való leadása.

Kitöltés dátuma

Előadás felelőse

Szeminárium felelőse

2012.09.23

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

Drd. Könczey Elemér

Az intézeti jóváhagyás dátuma

Intézetigazgató

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

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

