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A grafikai eljárások, műfajok, technikák gyakorlása, a tervezői magatartásra nevelés, a tervezőgrafika és 
reklámgrafika lehetőségeinek megismertetése. A termékeken megjelenő grafikus információkkal kapcsolatos 
ismeretek és alkalmazási készségek fejlesztése. A termékek használatával kapcsolatos kötelező információ 
megadása. A termékvédő és reklámozást segítő csomagolása és a termék fogalmát elősegítő reklámhordozók 
tervezése. Vállalati, áru arculattervezés. 
 
A félév során a hallgatók az Adobe CS programcsalád 3 elemét (Photoshop, Indesign  és Illustrator) ismerik  
meg. 
 

 
Általános  
követelmények:  

 

    

 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 
Gyakorlatokon való részvétel, feladatok elkészítése. 
A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel. 
 
A félév első felében a hallgatók az ADOBE PHOTOSHOP PROGRAM ALAPJAIT sajátítják el, mely a későbbi 
munkák alapja lesz. A félév második szakaszában GRAFIKAI MAPPÁK elkészítése a feladat, ahol a hallgatók 
előbb REKLÁMGRAFIKÁKAT, VÁLLALATI ARCULATOKAT terveznek meg, majd SAJÁT „ARCULATI” 
CSOMAGOT hoznak létre. A félév a megszerzett ismeretek bemutatásával zárul VIZSGÁVAL, mely 
lényegében az elkészített és legyártott (kinyomtatott, kivágott, stb.) arculati csomagok bemutatása, kipakolása 
a csoport előtt. 
 
FELADAT 01 
REKLÁMGRAFIKA – VÁLLALATI ARCULAT 
A grafikai mappa egyrészt otthoni gyűjtőmunkából, másrészt órai gyakorlatból, konzultációból áll. 
A mappa olyan elemeket tartalmaz melyet a hallgatók egy-egy elképzelt megrendelési szöveg, BRIEF alapján 
készítenek el. 
Az otthoni gyűjtőmunka során a hallgatók kortárs grafikai példákat keresnek az előre megadott témakörökben, 
melyeket használva bemutatják saját grafikai terveiket a gyakorlati órák során ,ahol konzultációs segítséget 
kapnakl. 

 



 

FELADAT 02 
FELADAT_ SAJÁT ARCULAT MAPPA 
A grafikai mappa egyrészt otthoni gyűjtőmunkából, másrészt órai gyakorlatból, konzultációból áll. 
A mappa olyan elemeket tartalmaz melyet a hallgatók később a munkavállalásuk során használni tudnak: logó, 
névjegykártya, levélpapír,portfolió. 
Az otthoni gyűjtőmunka során a hallgatók kortárs grafikai példákat keresnek az előre megadott témakörökben, 
melyeket használva bemutatják saját grafikai terveiket a gyakorlati órák során, konzultációs segítséggel. 
 
A félév végén, a hallgatók egymás előtt prezentálják saját grafikai mappájukat, melyre vizsgajegyet kapnak. 
 
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint 
 
Konzultációs lehetőségek: 
A tantárgyprogramban meghatározott időben 
  
Pontozás: 
FELADAT 01_ REKLÁMGRAFIKA – VÁLLALATI ARCULAT MAPPA_ 50pont 
FELADAT 02_SZABAD ARCULAT MAPPA _ 50pont 
 
Minősítés: 0-59 elégtelen 

  60-70 elégséges 
  71-80 közepes 
  81-90 jó 

                 91-100 jeles 
  

 
Cél:  

 
    

 

Tervezésgrafikát továbbfejlesztő stúdiumok, különféle technikák bemutatása Adobe CS Photoshop 
programban. 
 

 
Módszer:  

 
    

 
Oktatók Előadás, gyakorlat és konzultáció  

 

 
dr. Gyergyák János 

Gál Bence 
Szerda 

7:45-10:15 A101 
  

 
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:  

 

    

 

Könyv 
Photoshop CS2, CS3, CS4, CS5 kézikönyvek 
 
Alice Twemlow: Mire jó a grafikai tervezés? - A design kézikönyvei, Scolar kiadó, 2008 
Maczó Péter: Az infódesignról, Scolar kiadó, 2008 
Bo Bergström: Beveztés a Vizuális kommunikációba, Scolar kiadó, 2009 
R. Török Mária: A szín – mindennapi életünk környezetkultúrájában, Terc kiadó, 2014 
Herhoff Katalin (ford.): Névjegykártyadesign - Válogatás a legjavából, Scolar kiadó, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Részletes 
tantárgyprogram: 

 
  

 
     

  
 Előadások heti bontásban Gyakorlati heti bontásban 

1. hét Beiratkozás  

2. hét Hallgatói bemutatkozás Féléves tematika ismertetése 

3. hét  Photoshop alapjai 1 – Szöveg, Rétegek, 
Kijelölés, Kompozíció, Korrekciók 

4. hét  Photoshop alapjai 2 – Kompozíció, 
Korrekciók, Szűrők, Paletták 

5. hét  Photoshop alapjai 3 – Retusálás, Maszkok 

6. hét Logótervezés FELADAT 01  
REKLÁMGRAFIKA –  
VÁLLALATI ARCULAT 
MAPPA 
  
Grafikatervezés BRIEF 01  

7. hét Névjegykártya tervezés Grafikatervezés BRIEF 02  

8. hét Könyvborító tervezés Grafikatervezés BRIEF 03 

9. hét Portfoliótervezés Grafikatervezés BRIEF 04  

10. hét Tavaszi szünet 
 

 

11. hét Kiadványtervezés Grafikatervezés BRIEF 05 

12. hét  FELADAT 02 
SZABAD ARCULAT MAPPA  
 
Grafikatervezés – SAJÁT ARCULAT 

13. hét  Grafikatervezés – SAJÁT ARCULAT 

14. hét  Grafikatervezés – SAJÁT ARCULAT 

15. hét   
Feladat végső  leadása csak személyes 
megjelenéssel, regisztrációval lehetséges, 
kizárólag a gyakorlati óra időpontjában, és 

annak helyszínén.  
A hiányosnak, nem megfelelő 

minőségűnek ítélt munkákat az oktatók 
továbbdolgozásra, javításra 

visszaadhatják, de a végaláírást meg kell 
szerezni- a végaláíráshoz minden tervrészt 

be kell mutatni!!!  
A végső (pótlólagos) leadás a TVSZ-ben 

meghatározottak alapján, 2 hét 
csúszással, a tantárgyfelelős által 

meghatározott időben és helyszínen 
várható, a 17. héten. 

 

 
 
 
Pécs, 2015. február 05. 
 

dr. Gyergyák János  
egyetemi adjunktus 


