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A tantárgy oktatója

Nádasi Eszter, egyetemi tanársegéd 
eszter.nadasi@filozofia.bme.hu 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend  
-

A tantárgy leírása

A kurzus célja a szövegalkotási készségek fejlesztése. A félév során változatos sajtóműfajokkal
ismerkedhetnek meg a hallgatók, így átfogó képet kapnak az informatív, kommentatív és átmeneti
műfajcsaládokhoz tartozó műfajokról. A műhelymunka során lehetőségük lesz ezek közül néhányban
kipróbálni magukat. A kurzus hangsúlyt fektet a magazin újságírás szempontjából releváns műfajokra, és a
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magazinkészítéssel kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. A gyakorlati foglalkozások célja az elemző és
íráskészség, valamint kritikai érzék fejlesztése.

 

A tantárgy témakörei

szerda 
14:15-17:45

heti témakörök

2018.02.07
Ismerkedés, a tárgy céljainak, tematikájának és a félév követelményeinek ismertetése

Rövid írásgyakorlat

2018.02.14 Lapismertetők, médiapiac

2018.02.21 Milyen a jó témaválasztás? Hogy írjunk témafelvetést?

2018.02.28 Összeállítás oldalak készítése: hogy készítsünk el egy lap profiljához illő
kulturális/programajánlót?  

2018.03.07
Hírek

 

2018.03.14
Tudósítás

 

2018.03.21

Portréírás

 

 

2018.03.28 Témaegyeztető workshop: a félév végi cikk témájának és felépítésének prezentálása

2018.04.04 
oktatási szünet

TAVASZI SZÜNET

2018.04.11
Magazinok

Az újságkészítés alapfogalmai 

 

http://szoc.bme.hu/hu/home-hu-hu/hallgat%C3%B3knak/276


 

2018.04.18 
oktatási szünet

GTK Kari Sportnap (oktatási szünet)

2018.04.25

Riport

 

 

2018.05.02
Oknyomozó riport, tényfeltáró újságírás 

 

2018.05.09
Interjúkészítés

 

2018.05.16 Publicisztikai műfajok
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A tantárgy oktatásának módja

előadás

 

 

II. Tantárgykövetelmények

http://szoc.bme.hu/hu/home-hu-hu/hallgat%C3%B3knak/276


 

 

Pótlási lehetőségek

Az egyetemi TVSZ szerint

 

Konzultációs lehetőségek

E.713 kedd 14:30-15:30 (előzetes email-egyeztetés alapján)

 

A kurzus teljesítésének feltételei

A kurzus teljesítésének feltételei

A félév során maximum négy alkalommal lehet hiányozni, ennél több hiányzás esetén a hallgató nem
szerezheti meg az aláírást

A kurzus során teljesítendő feladatok:

Rendszeres és aktív jelenlét az órákon: az órai feladatok elkészítésében részt kell venni, az oktató
kérésére ezeket be kell adni, a házi feladatokat el kell készíteni 
Prezentáció a témaegyeztető workshopon: a vizsgacikk választott témájának ismertetése a csoporttal. A
prezentációt csak pontlevonással (-50%) lehet pótolni.
Cikkismertető: a félév során egyszer példával és elemzéssel kell készülni, amit a hallgató prezentál a
csoportnak (20%). Időpont egyeztetés: az első oktatási héten.
Vizsgacikk: 8000-10000 leütés terjedelmű cikk szabadon választott témájú cikk, mely bármelyik
színvonalas magazinban/közéleti lapban megjelenhetne. Javasolt műfaj: riport. A késés automatikusan
elégtelent jelent

Plusz pont (1-5) szerzési lehetőség: megfelelő minőségű bejegyzés írás a BME KomMédia BA és MA
képzés blogjára (konzervtelefon.blog.hu)

 

Értékelési szempontok

A tárgyteljesítéshez szükséges feladatok tartalmi és formai követelményeiről az első tanórán kapnak részletes
tájékoztatást a hallgatók. Ezek a félév folyamán a csoporttal megosztott Drive mappában lesznek elérhetőek. 

 

Értékelés

jeles (5) Excellent [A]
jeles (5) Very Good [B]
jó (4) Good [C]
közepes (3) Satisfactory [D]
elégséges (2) Pass [E]
elégtelen (1) Fail [F]

 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák



Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

 

Önállóság és felelősség

 

 

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

összesen 100%

 

Tantárgyfelelős

név beosztás tanszék

Bárány Tibor egyetemi adjunktus BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
2017/18. I. félév
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