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A tantárgy oktatója
Hamp Gábor, egyetemi docens
gabor.hamp@gmail.com
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend
A tantárgy leírása
A kurzus célja a – részben és elsősorban akadémiai közegben – igényelt írásos megnyilatkozások funkcióinak
megismertetése, értő alkalmazásának kialakítása, a befogadói és szerzői attitűdök felismertetése,
ﬁgyelembevétele és alakítása különböző írásos helyzetekben.

A tantárgy témakörei
kedd
12:15-13:45

heti témakörök

2018.02.06

Írásgyakorlat, leírások

2018.02.13

Írásgyakorlatok, szerkezet

2018.02.20

Írásgyakorlatok, olvasó

2018.02.27

Írásgyakorlatok, stratégiák

2018.03.06

Írásgyakorlatok, műfajok - laikus közönség

2018.03.13

Írásgyakorlatok – műfajok, szakmai közönség

2018.03.20

Írásgyakorlatok - más szövegek használata, idézés, bibliográﬁa

2018.03.27

Írásgyakorlatak - témalemezés, anyaggyűjtés

2018.04.03
oktatási szünet

TAVASZI SZÜNET

2018.04.10

Írásgyakorlatok – kutatás, elektronikus adatbázisok

2018.04.17

Írásgyakorlatok - kritikák

2018.04.24

Szövegtípusok marketing céllal: poszt, blog, reklámszöveg.

2018.05.01
oktatási szünet

A munka ünnepe. Munkaszüneti nap

2018.05.08

Egyéni konzultációk

2018.05.15

Egyéni konzultációk

Irodalom
Babbie, E. 2008 A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassa Kiadó.
Blaskó Á. – Hamp G., 2007, Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Budapest: Typotex.
További íráskészséget fejlesztő, kutatás- és tanulásmetodikai irodalom
Eco, U., 2003, Hogyan írjunk szakdolgozatot. Budapest: Kairosz.
Gyurgyák J., 1996, Szerkesztők és szerzők kézikönyve. (Osiris kézikönyvek) Budapest: Osiris.
Havasréti J., 2007, Tudományos írás. Pécs: PTE.

A tantárgy oktatásának módja
gyakorlat

II. Tantárgykövetelmények

Pótlási lehetőségek
Az egyetemi TVSZ szerint. Mivel a feladatok többségével az órákon is foglalkozunk, pótlásra csak a beadott,
de nem elfogadott feladatok esetében van lehetőség.

Konzultációs lehetőségek
E.709 hétfő 12:00-14:00

A kurzus teljesítésének feltételei
A kurzus teljesítésének feltétele az órai jelenlét a TVSZ-ben maximált mértékben és az órai és házi feladatok
elkészítése az órákon megadott követelmények minimumának teljesítésével. Mivel a feladatok többségével az
órákon is foglalkozunk, pótlásra csak a beadott, de nem elfogadott feladatok esetében van lehetőség.

Értékelési szempontok
Az egyes feladatokkal kapcsolatos elvárásokat és értékelési szempontokat az oktató az órán ismerteti. Az órai
és a házi feladatokra szerezhető százalékos eredmény kiszámítási módja: ténylegesen leadott és elfogadott
feladatok száma / össze kiadott feladat. A pluszpontok kiszámítási módja: 0,15 ∙ ténylegesen beadott és
elfogadott szorgalmi feladat / összes kiadott szorgalmi feladat.

Értékelés

100%–95%
95%–85%
85%–70%
70%–60%
60%–50%
50%>

jeles (5)
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Excellent [A]
Very Good [B]
Good [C]
Satisfactory [D]
Pass [E]
Fail [F]

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
Tudás

Képesség

Attitűd

Önállóság és felelősség

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
összesen 100%

Tantárgyfelelős
név
Blaskó Ágnes
2017/18. I. félév

beosztás
egyetemi adjunktus

tanszék
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