
VÁGÁS 1 ÉV, 2 FÉLÉV 
 

FELMÉRI (KRÉZSEK) CECÍLIA 
 

 
Mindenkinek kötelező tantárgy - heti 1 óra szeminárium 
 
A félév folyamán mindenki tevékenyen részt vesz az órán és elvégzi a házi feladatokat. 
Az órán való tevékenységre kapott jegy a végső jegy 25%-át teszi ki. 
 
Vizsgakövetelmények 
Az órán kapott feladatok és a házi feladatok elküldése, illetve egy fogalmazás megírása. 
 
A storyboardokat scannelt/fényképezett formában kérem, emailben. Ha fényképezitek, a fotó 
legyen éles és jó minőségű. 
A storyboardok esetén az értékelési kritériumok: 
- a storyboard átláthatósága: mennyire követhető a történet, mennyire tiszták és érthetőek a 
rajzok, mennyire pontos a leírás 
-  a  helyszínrajzok  és  a  storyboard  közötti  megfeleltetés  mennyire  átlátható  és  világos,  a  
helyszínrajz mennyire pontos 
- vágási szempontból mennyire helyes, következetes, kirajzolódik-e egy jelenetépítési, 
felsnittelési koncepció 
 
Egy minimum kétoldalas fogalmazás a vágásról (Times New Roman, 12-es betűtípus, 
másfeles sorköz). A fogalmazást szakirodalom alapján kell írni (hivatkozással!), de minimum 
30%-ban a saját vágással kapcsolatos tudásotok, tapasztalatotok és gondolataitok összegzését 
kell tartalmaznia. 
Kötelező a fogalmazást szerkeszteni, azaz a bekezdést beljebb szerkeszteni, a sorokat 
rendezni kell, kötelező helyesírás ellenőrzőt használni, a dolgozatnak címet és szerzőt kell 
írni, a használt szakirodalmat a Könyvészet fejezetben fel kell tüntetni. 
Értékelési szempont: a fogalmazás átgondoltsága, érthetősége, a szerző mennyire fogalmaz 
világosan, mennyire érti azt, amit szakirodalom alapján idéz, a saját gondolatok tisztasága és 
komplexitása. Fontos látnom azt, hogy a diák GONDOLKODIK, hogy gondol valamit a vágásról, 
hogy van véleménye, elképzelése róla. 
 
A vizsgajegy összetétele: az órán kapott feladatokra és a házi feladatokra kapott jegy, illetve 
a fogalmazás középarányosából tevődik össze. Minden feladat meg kell legyen és egyenként 
minimum 5-öst kell érjen ahhoz, hogy átmenő jegyet kapjatok. 
 
A feladatok elnevezése tartalmazza a hallgató nevét, a feladat elnevezését, az évfolyamot. 
(Például: hallgató neve_feladat neve_évfolyam.avi) 
 
A jelenlét kötelező az órák 85%-án. 
 
A vizsgáztatás formája: folyamatos ellenőrzés. 
 
Javasolt irodalom: SZABÓ, G. (2002): Filmes könyv, Ab ovo, Budapest, p. 160 
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