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A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tantárgy célja a nyomdaipari műveleti lépésekre építve ismertetni a nyomdaipari alapfogalmakat, a szöveg és kép-
feldolgozás folyamatát, a nyomtatási technológiák jellemzőit, valamint a hagyományos és digitális technológiák új fej-
lesztéseit. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Konzultá-
ciók 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1.  

Írásrendszerek megjelenítése, Unicode, digitális karakterábrázolás. 

A betű anatómiája, betűtípusok és változatok. Olvashatóság. 

A szöveg-előállítás lehetőségei, szabályai 

2.  
Képeredeti típusok, követelményrendszer, képfeldolgozás 

Kiadvány előállításának szabályai nyomtatott és digitális médiumok esetén 

3.  
Szöveg- és képfeldolgozás minőségének ellenőrzése, korrektúrák, proof-eljárások, CMS 

RIP rendszerek tulajdonságai, digitális montírozás 

4.  A nyomtatási technológiák jellemzői és a nyomóforma-készítési eljárások. 



 

 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A megbeszélt konzultáción kötelező a részvétel. 

A félév eredményes teljesítéséhez az E-learning-re feltöltött anyag ismerete okvetlenül szükséges. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

A hallgatók a tételsorból megbeszélt tételt írásban kidolgozzák, prezentációt készítenek belőle és előadják. 

Az aláírás megszerzésének módszere: 

Az aláírást akkor szerzik meg a hallgatók, ha a beadandó írásbeli dolgozat megfelelő. 

Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végére nem szerezte meg az aláírást, a vizsgaidőszakban egy alkalommal te-
het kísérletet. Ekkor a számonkérés a teljes féléves anyagból történik. Az időpont később kerül megállapításra. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

A vizsga a prezentáció előadása, kontakt vagy online módon. 
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Egyéb segédletek:  Az előadások anyaga az e-learning felületről (Moodle) letölthető. 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


