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A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Településirányítás az információs társadalomban

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)Urban Management in Information Society

A tantárgyfelelős intézet neve Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

Tantárgyfelelős neve Tózsa István

Oktató(k) neve Tózsa István

Kreditérték 4

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) összesen 6 ea

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek nincs

Meghirdetési gyakorisága őszi/tavaszi

Ajánlott félév DI 1-2-3-4. félév

Kompetenciák leírása

1-2. Konzultáció: a hallgatók témaválasztásának orientálása, a témavázlat 
közös megszerkesztése
3-4. A házi dolgozat elkészítése során végzett konzultáció: a kézirat kb. 50-70 
%-os készültségi fokán az eredménytermék dizájnának, szerkezetének, 
stílusának, ill. a hozzá kapcsolató kutatások áttekintése, kivonatolás és 
hivatkozása a kéziratban.
5-6. Az utólső konzultációs alkalom a majdnem teljesen kész kézirat 
befejezésére koncentrál. A szerkezet és a kivitelezés véglegesítése. A 
publikációs platform (folyóirat) meghatározása, a lektorok kiválasztása. 

Az aláírás megadásának feltételei A konzultációk rendszeres látogatása.

A tantárgy szakmai tartalma

Az elektronikus igazgatásszervezés és a társadalomtudományi ismeretek 
gyakorlati ötvözése a tárgy oktatási célja. Ennek során a hallgatók -- sorozatos 
konzultációk során -- eljutnak arra a szintre, hogy a tantárgy teljesítéseként 
egy publikálásra kész kéziratot alkossanak valamely közszolgálatissál 
kapcsolatos tudományos, vagy tdományo ismeretterjesztő lapba, illetve 
szakfolyóiratba 

Tantárgyi tematika heti bontásban 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók önállóan alkalmazni és tervezni tudjanak 
mind a közszolgáltatási  elméletben, mind a gyakorlatban okostelefon 
applikációkat. Azt tesztelni, értékelni legyenek képesek.
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Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

Írásbeli eredmény (kézirat elkészítése)

A vizsga módja

A lektorált kézirat értékelése. (Publikálásra történő elfogadás esetén: jeles - jó
a lektori véleménytől és a szaklap jellegétől /tudományos lap, vagy
tudományos ismeretterjesztő magazin jellegű lap/ függően.) Amennyiben a
kézirat nem kerül publikálása (az elutasító lektori vélemény után) közepes
vagy elégséges (a szaklap jellegétől függőan /tudomány vagy ismeretterjesztő

kategória). Amennyiben a kézirat nem készül el a vizsgaidőszak végéig:
elégtelen.
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