Államvizsga dolgozatok:
RENDEZİI FILMTERV, OPERATİRI FILMTERV formája
1. Courier New betőtípus, 12-es méret, másfeles sorköz, margók: bal: 2,5, felsı, jobb,
alsó: 2 cm. Címek, fejezetek: 14-es, bold, alfejezetek: 12-es bold, szövegben filmcímek,
könyvcímek: italics.
1. Címlap románul, oldalszám nélkül (minta letölthetı a honlapról)
2. Címlap magyarul, oldalszám nélkül (minta letölthetı a honlapról)
3. Tartalomjegyzék, oldalszám nélkül az oldalon
a. elsı részre vonatkozóan románul: outline, sinopsis, concepŃie regizorală, plan
calendaristic, oldalszámokkal
b. második részre vonatkozóan magyarul: outline, stb., oldalszámokkal
4. Román rész, oldalszámokkal az oldalakon, a román rész végén: Lucrarea conŃine
următoarele părŃi, în limba maghiară: az összes alfejezet címe románul is (lásd alább),
zárójelben a terjedelem is (hány oldal mindenik rész)
5. Államvizsga teste, az oldalszámozás folytatólagos, a román résztıl.
OLDALSZÁMOZÁS A ROMÁN NYELVŐ OUTLINE-tól KEZDİDIK.
MINDEN ALFEJEZET (úm. kivonattól, forgkönyvön keresztül gyártási ütemtervig, stb.)
ÚJ OLDALON KEZDİDIK.
AZ IRODALMI FORGATÓKÖNYV EGY BELSİ CÍMLAPPAL KEZDİDJÖN, rajta
cím és az, hogy eredeti, avagy adaptáció-e, ha adaptáció, akkor a forrást is meg kell
jelölni (cím, szerzı).

Államvizsga FILMTERV: fejezetcímek románul-magyarul, javasolt
oldalszámok
1. Román kivonat: outline, szinopszis, rendezıi koncepció, gyártási ütemterv (5-10 oldal)
2. Outline (1-5 mondat, 1 oldal)
3. Szinopszis (sinopsis) (2-4 oldal)
4. Irodalmi forgatókönyv (scenariu literar) (5-20 oldal)
5. Rendezıi koncepció (concepŃie regizorală) (2-5 oldal)
6. Vizuális jegyzetfüzet (concepŃie vizuală) (10 oldal), benne:
Javasolt szereposztás (fotókkal) (casting propus) (3-4 oldal)
Javasolt jelmez-tervek (fotókkal) (costumaŃie propusă) (3-4 oldal)
Javasolt helyszínek és díszlet-tervek (locaŃii şi schiŃe de decor propuse) (fotókkal) (3-4
oldal)
7. Technikai forgatókönyv, storyboarddal (decupaj tehnic)
8. Technikai diszpó (necesar tehnic)
9. Gyártási ütemterv (plan calendaristic) (2-4 oldal).
A FORGATÓKÖNYVEK SPECIFIKUS FORMAI KÖVETELMÉNYEIT
(MIKOR ÍRJUK KI A KARAKTEREK NEVÉT, STB.) BE KELL TARTANI.
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Államvizsga dolgozatok:
ELMÉLETI DOLGOZAT (operatıri, ill. audiovizuális kommunikáció
szakirány) formája:
a. Times New Roman betőtípus, 12-es méret, másfeles sorköz, margók: bal: 2,5, felsı,
jobb, alsó: 2 cm. Címek, fejezetek: 14-es, bold, alfejezetek: 12-es bold, szövegben
filmcímek, könyvcímek: italics. A sorokat ki kell igazítani a lapszélre (justify).
b. minden rész új oldalon kezdıdjék, a szövegben lábjegyzetet kell használni, a
szakirodalomra „szerzı-évszám-oldalszám” rendszerben hivatkozunk, a teljes
bibliográfiai adatsorokat a dolgozat végén található bibliográfiában adjuk meg.
c. a dologzat részei
1. Címlap románul, oldalszám nélkül (mintha letölthetı a honlapról)
2. Címlap magyarul, oldalszám nélkül (minta letölthetı a honlapról)
3. Tartalomjegyzék románul, oldalszámokkal
4. Tartalomjegyzék magyarul, oldalszámokkal
5. Kivonat (min. 3 oldal) románul
6. A dolgozat magyarul (min. 20 oldal)
7. Függelék (fotók, ábrák, stb.)
8. Bibliográfia
d. a hivatkozás és a bibliográfia elkészítésének részletei az alábbi linken olvashatóak:
http://film.sapientia.ro/uploads/oktatas/segedanyagok/Utmutato%20dolgozatok%20szerk
esztesehez.pdf .
Illetve filmek idézése:
Kötél (Rope), Alfred Hitchcok, 1948.

2

Államvizsga-dolgozatok:
KISJÁTÉKFILM-FORGATÓKÖNYV (kommunikáció szakirány)
formája
1. Courier New betőtípus, 12-es méret, másfeles sorköz, margók: bal: 2,5, felsı, jobb,
alsó: 2 cm. Címek, fejezetek: 14-es, bold, alfejezetek: 12-es bold, szövegben filmcímek,
könyvcímek: italics.
1. Címlap románul, oldalszám nélkül (minta letölthetı a honlapról)
2. Címlap magyarul, oldalszám nélkül (minta letölthetı a honlapról)
3. Tartalomjegyzék, oldalszám nélkül az oldalon
a. elsı részre vonatkozóan románul: outline, sinopsis
b. második részre vonatkozóan magyarul: outline, sinopsis, irodalmi forgatókönyv,
oldalszámokkal
4. Államvizsga teste, az oldalszámozás folytatólagos, a román résztıl.
OLDALSZÁMOZÁS A ROMÁN NYELVŐ OUTLINE-tól KEZDİDIK.
MINDEN ALFEJEZET (úm. kivonattól, forgkönyvön keresztül) ÚJ OLDALON
KEZDİDIK.
1. Román kivonat: outline, szinopszis (1-4 oldal)
2. Outline (1-5 mondat, 1 oldal)
3. Szinopszis (sinopsis) (2-4 oldal)
4. Irodalmi forgatókönyv (scenariu literar) (7-25 oldal)
A FORGATÓKÖNYVEK SPECIFIKUS FORMAI KÖVETELMÉNYEIT
(MIKOR ÍRJUK KI A KARAKTEREK NEVÉT, STB.) BE KELL TARTANI.

3

