
Tantárgy neve: Portfólió szeminárium Kreditszáma: 1 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 1/15 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyak 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): --- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

Elsajátítandó ismeretanyag  
 
A portfólió elnevezése. A portfólió módszer elméleti alapjai. A portfólió fogalma, készítésének céljai, 
típusai. A portfólió készítésének folyamata. A portfólió használatának célja a televíziós műsorkészítő 
FSZ szakon. A portfólióban elhelyezhető dokumentumtípusok, a kötelező és a szabadon választott 
dokumentumok aránya. Az értékelési portfólió és a reflexió. A reflexió értékelése. A portfólió 
szerkezete, formai követelményei. A portfólió bemutatása és megvédése. 
 
 
Kialakítandó kompetenciák 
 

• A hallgató elismeri, hogy a portfólió nagy segítséget jelenthet az egyéni előrehaladással 
szemben támasztott szakmai kompetenciák igazolásában. 

• A hallgató képes reflektálni a saját tanulmányi fejlődésére, a portfólió dokumentumaira. 
• A hallgató a portfólió segítségével képes összevetni a karrierjében hosszabb távra előre 

elképzelt célokat és terveket a megvalósított, kézzelfogható eredményekkel. 
• A hallgató elfogadja, hogy a portfóliót fel lehet használni vizsgáztatásra, értékelésre. 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Falus Iván–Kimmel Magdolna: Portfólió. 2., bővített kiadás. Gondolat Kiadó, ELTE PPK 
Neveléstudományi Intézet, Budapest, 2009. ISBN 978 963 120 9 

Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. ISBN 963 
9500 61 5 

Varga Lajos, Sz.: Portfólió kalauz. Segédlet  (PTE PMMK). Kézirat. Pécs, 2010. 
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Éva 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): 
 


