
A TANTÁRGY ADATLAPJA 
 

1. A képzési program adatai 
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 
1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 
1.4 Szakterület Kulturális tanulmányok 
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) 
1.6 Szak / Képesítés Kulturális turizmus 

 

2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve HLM 5311 Informatikai rendszerek a kulturális turizmus 

szolgáltatásaihoz/ Tehnologii informatice pentru serviciile de turism 
cultural 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  
2.3 A szemináriumért felelős tanár 
neve 

dr. Rüsz-Fogarasi Enikő egy. tan. 

2.4 Tanulmányi 
év 

II. 2.5 
Félév 

3 2.6. Értékelés 
módja 

Kollokvium 2.7 Tantárgy 
típusa 

Szaktantárgy/ 
választható 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 1 3.3 szeminárium/labor 2 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás - 3.6 szeminárium/labor 28 
A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 26 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás  

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 26 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2 
Vizsgák 2 
Más tevékenységek: ..................  
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56  

3.8 A félév össz-óraszáma 84 
3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  Nincsenek 

4.2 Kompetenciabeli  Nincsenek 

 

Feltételek (ha vannak) 
 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 - 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

 Internetes hozzáféréssel és projektorral ellátott tanterem 



5. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
 

Sz
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  kulturális értékek webes / multimédiás felületen történő promoválásának készsége 

 helytörténeti ismeretek elmélyítése, a szakirodalom kritikai megközelítése 

 egyetemes, regionális és nemzeti értékek közötti kapcsolatok felismerése 

 webes felületek létrehozását és fejlesztését implikáló projektek kigondolására, tervezésére 
valamint kivitelezésére alkalmas ismeretek elmélyítése 

T
ra
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te

nc
iá

k  interdiszciplinális ismeretek integrálására való hajlam fejlesztése 

 kreativitás, kezdeményezés valamint csapatmunkában való részvétel készségének 
fejlesztése a szakmai ismeretek elmélyítése révén 

 

6. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 
 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Kulturális turizmus területén alkalmazható alapvető számítástechnikai 
ismeretek megismerése és alkalmazása 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 

 A honlapkészítés elméleti hátterének megismerése 
 A honlapkészítéshez szükséges alapvető gyakorlati ismeretek 

elsajátítása 
 Helytörténet és turizmus kapcsolatának elemzése 
 Helyi kulturális és turisztikai értékek népszerűsítését felvállaló webes 

felület megtervezése és kivitelezése 
 Kulturális turizmusban hasznosítható egyéb számítástechnikai 

módszerek feltérképezése 
 Egyéni és csapatmunka összehangolása, kritikai szellem fejlesztése 

 

7. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Bevezető beszélgetés   

2. A jó honlap bemutatás 
beszélgetés 

 

3. Honlapelemzés bemutatás 
beszélgetés 

 

4. Projekt. Alaptevékenységek bemutatás 
beszélgetés 

 

5. Honlaptervezés bemutatás 
beszélgetés 

 

6. Helytörténet. Épített örökség. Turizmus bemutatás 
beszélgetés 

 

7. Honlap. Tartalom. Szövegek. Képanyag. Arculat bemutatás 
beszélgetés 

 



8. Drupalgardens bemutatás 
beszélgetés 

 

9. Honlap. Feltöltés bemutatás 
beszélgetés 

 

10. Plakátkészítés bemutatás 
beszélgetés 

 

11. Digitális rekonstrukció és kulturális turizmus bemutatás 
beszélgetés 

 

12. Turisztikai kiadványok kritikája bemutatás 
beszélgetés 

 

13. Turisztikai kiadványok szerkesztése bemutatás 
beszélgetés 

 

14. Honlap. Kiértékelés bemutatás 
beszélgetés 

 

Ajánlott könyvészet: 
HTML. The language for building web pages. http://www.w3schools.com/default.asp 
 
https://www.coreldraw.com/en 
 
http: //www. Dreamwaevar.com/en 

 
 

 
Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek, h. n., 2012. 

 
http://nagygusztav.hu/drupal-7-alapismeretek 
 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 
 
 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
10.4 Előadás    

   

10.5 Szeminárium / Labor Önálló munka Bemutató értékelése 50% 
   

 Anyagismeret Kollokvium 50% 
    

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
Min. 5-ös átlagjegy. 

 
Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 
Kolozsvár, 2020. március. 30. Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő  Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő 

   
Az intézeti jóváhagyás dátuma      Intézetigazgató  
Kolozsvár, 2020.03.30.   .    Nagy Róbert Miklós 

           
 


