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ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK
A kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA) szakdolgozati követelményei – az egységes egyetemi TVSZ alapján – lehetővé teszik, hogy médiainformatika specializáción a záródolgozati elvárásokat a hallgató egy gyakorlati munka („mestermunka”), illetve egy ehhez kapcsolódó szakdolgozat benyújtásával teljesítse. Az alábbiakban azok az elvárások kerülnek bemutatásra, melyek az arculati kézikönyv készítésével kapcsolatban érvényesek.

AZ ARCULATI KÉZIKÖNYVVEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Az arculati kézikönyv egy, a hallgató által kialakított kisarculati elemeket bemutató munka. A kézikönyvet digitális fájlként, PDF formátumban kell benyújtani, ugyanakkor a kapcsolódó grafikai elemeket és anyagokat a szakmai elvárásoknak megfelelően kell mellékelni.
A kézikönyvnek nincsenek szigorú terjedelmi korlátai, ugyanakkor a munkának mindenképpen tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•

Címoldalt és tartalomjegyzéket;
Az arculat kialakításával és felhasználásával kapcsolatos bevezetőt;
A főbb arculati elemek (logó, színek, tipográfiai elemek) bemutatását;
Az arculati elemekkel kapcsolatos elvárásokat és tiltásokat;
Minimálisan a kisarculati elemek bemutatását mockupokkal (elsősorban céges levelezőlap,
boríték, névjegykártya, e-mail aláírás, weboldal látványterve, szórólap/prospektus terve);
Opcionálisan tartalmazhat egyéb, az adott cég szempontjából releváns (nagyarculati) felhasználási lehetőségeket (pl. óriásplakát, merchandise, autómatrica, munkaruha).

Az arculati kézikönyvnek minden esetben esztétikusnak, egységesnek, és az adott arculathoz messzemenően illeszkedőnek kell lennie.
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A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
A szakdolgozat főszövegének minimális terjedelme 20 gépelt oldal. A szöveg szerkesztésével, formázásával kapcsolatban a tudományos dolgozatokkal kapcsolatos általános elvárások érvényesek.

A szakdolgozat fő céljai
•

•
•

Demonstrálja a szerző jártasságát …
– a szervezetek vizuális arculatához kapcsolódó fogalmak értő, és a szakmai elvárásoknak megfelelő használata terén!
– az arculat tervezésével kapcsolatos alapelvek, eszközök és munkafolyamatok terén!
– a szakmai diskurzusban a megfelelő szakirodalmi források felhasználása által!
Mutassa meg, hogy a szerző ismeri az arculattervezés kortárs trendjeit!
Mutassa meg, hogy a szerző ismeri, és képes a gyakorlatban megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek egy céges arculattal szemben elvárásként jelentkeznek!

A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi elvárások
•
•
•

Mutassa be a konkrét arculat megtervezése szempontjából kiemelten fontos elméleti alapokat, figyelembe veendő tényezőket, kihívásokat!
Mutassa be az arculattervezés folyamatát, különös tekintettel azokra a szakmailag megalapozott, tudatos döntésekre, melyeket a szerző az arculat kialakítása során hozott!
A dolgozat elkészítéséhez a szerzőnek legalább 10 szakmai forrást kell feldolgoznia, melyek
közül legalább 2 idegen nyelvű. Az idézés és a forrásokra való hivatkozás a tudományos dolgozatokkal kapcsolatos általános előírásoknak megfelelően történjen!
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