A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
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Transzverzális
kompetenciák

Szakmai kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
C1.3. A szakterület tevékenységeinek szervezéséhez és működéséhez kapcsolódó deontológiai
alapelvek és etikai normák alkalmazása, a szakma szervezési módjának és értékeinek leírása.
C2.2. A kommunikáció és a hallgatóság/közönség sajátos paraméterek alapján történő leírása,
figyelembe véve a technológiai csatorna és a célközönség közötti kapcsolatot.
C3.2. A különböző médiumok használatából eredő sajátosságok felismerése, a csatorna és a
médiatermék jellegének függvényében.
C4.3. A szakmai viselkedés irányítása a nyilvános térben tevékenykedő felelős kommunikátori
pozíció kontextusában, betartva az elismert szakmai normákat.

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



médiaelméleti és gyakorlati ismeretek átadása, a hangos újságírás,
a rádiózás sajátos nyelvezetének, szerkesztési elveinek és szakmai
követelményeinek bemutatása, megismertetése
a rádiós újságírás elméleti és gyakorlati tudnivalóinak
elsajátítása, sajátos készségek és jártasságok kialakítása, a verbális
kommunikációs készségek fejlesztése, a helyes rádiós
beszédtechnika (vokalizáció) kialakítása, a kreatív, önálló
gondolkodás elősegítése, egy átfogó, pluridiszciplináris
szemléletmód kialakítása.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
Bevezetés. Tömegkommunikációs rendszerek.
Médiakommunikáció
A rádiózás fizikája. A hangos sajtó története
A rádió típusai. Osztályozási kritériumok. A
területi/regionális rádió helye és szerepe
A közszolgálati és kereskedelmi rádió sajátosságai.
A közszolgálatiság jellemzői

Hang és beszéd. A rádiós kommunikáció jellemzői

Didaktikai módszerek Megjegyzések
bevezető,
szintfelmérő
teszt/kérdőív,
vetítettképes előadás
ppt. bemutató,
kronológiai táblázat
grafikonok,
összehasonlító
táblázatok
hangillusztrációk,
műsorrészletek
bemutatása,
összehasonlítása,
elemzése
hang-és
beszédgyakorlatok,
tesztek,
hangfelvételek

A rádió műfajai. A rádiós hír jellemzői
Rádióriport és rádióinterjú. F-törvények
A rádióműsor. Szerkesztési elvek és technikák. A
rádiós műsorvezetés követelményei
Tájékoztató műsorok
Magazinműsorok. Tematikus és rétegműsorok.
Zenei adások
A rádiós személyiség. Szakmai etika
Management és marketing. Reklám a rádióban
A tömegkommunikáció és a rádió társadalmi
hatásai.
Összefoglaló

ppt.bemutató,
grafikonok
táblázatok
grafikonok,
hangfelvételek
ppt. bemutató,
táblázatok
hangfelvételek
etikai kódexek
elelmzése,
negvitatása
szemléltető ábrák
felmérések ppt.
bemutatása
összegző táblázatok

8.2 Szeminárium / Labor
1. a közszolgálatiság alapelvei; a közszolgálati
magatartás/elvárások; stúdiólátogatás – Kolozsvári
Rádió;
2.rádiós
hír;
hírszerkesztés;
hírügynökségek
szolgáltatásai; hírműsorok/híradók szerkesztése – a
Napóra című tájékoztató műsor meghallgatása,
elemzése;

Didaktikai módszerek Megjegyzések
szemléltetés,
gyakorlatok

3. hírszerkesztési gyakorlatok; hírfordítás; hírolvasás;
a közszolgálatiság alapkövetelményei
4. a rádiós beszéd – alapvető beszédtechnikai
tudnivalók átismétlése, játék a hanggal; szöveg
olvasása stúdióban;

szemléltetés,
gyakorlatok
szemléltetés,
gyakorlatok

szemléltetés,
gyakorlatok

5. szövegolvasás stúdióban – a felolvasott szöveg szemléltetés,
gyakorlatok
visszahallgatása; a felolvasás kielemzése;
- meghívott rádiós személyiségek a közszolgálati-, a
kereskedelmi-, és a közösségi rádiózásról;
6. a tudósítás, a jegyzet – fiktív helyzetek kialakítása,
tudósítás/jegyzet írása
7. az interjú; az interjúkészítés fortélyai; kérdezési
technikák; fiktív helyzetek kialakítása – gyakorlat;

szemléltetés,
gyakorlatok
szemléltetés,
gyakorlatok

8. fiktív helyzetek alapján gyakorlatok – melyeknek
szemléltetés,
célja az interjúkészítés, a tudósítás-, a beszámoló és a
gyakorlatok
jegyzetírás alapelveinek elsajátítása
9. a diákok által elkészített interjúk elemzése;
- rögtönzött sajtótájékoztató egy meghívott közéleti
személyiséggel, melynek célja a kérdezési
technikák elsajátítása „élesben”;
1o. a riport; fiktív helyzetek kialakítása – gyakorlat;
11.
vizsga-feladatok
elosztása,
megbeszélése,
útbaigazítások;
12. hangvágás – hangfelvételek feldolgozása,
alakítása, végső formába öntése;
13. : hangvágás – gyakorlatok
14. : hangvágás - gyakorlatok
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

Rádiós újságírási tapasztalatok szerzése

10. Értékelés
Tevékenység típusa
10.4 Előadás

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek
a rádiós kommunikációs és szóbeli és írásbeli
ellenőrzés, feladatlap
a rádiós műfajok
kulcsfogalmainak,
alapvető jellemzőinek
megértése, felismerése,
nyelvhelyesség, kreativitás

10.3 Aránya a végső
jegyben
50% + 50%

10.5 Szeminárium / Labor
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei

Egyéni dolgozat, referátum készítése és bemutatása , rádiós esszé/jegyzet megírása, rádiós riportterv és
műsorterv készítése, rendszeres jelenlét
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Előadás felelőse

Szeminárium felelőse

Dr. László Edit-Zsuzsánna

Drd. Szuszámi Zsuzsa

Intézetigazgató
Prof. Dr. Elena Abrudan

