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III. A tantárgy célkitűzései
Az információs és kommunikációs technológiák alapvető fogalmainak elsajátítása.
Az irodai munkában használatos szoftverek megismerése.
Az internet és intranet alapvető szolgáltatásainak elsajátítása.
A kommunikáció alapvető jogi, erkölcsi és etikai kérdéseinek megismerése.
A honlapkészítés alapjainak elsajátítása.

IV. A tantárgy tartalma
1. Az információs technológiák alapvető fogalmai
2. Állományok kezelése
3. Biztonság
4. Szövegszerkesztők (Word)
5. Táblázatkezelők (Excel)
6. Prezentációk (PowerPoint)
7. Adatbázisok (Access)
8. Az internet-használattal kapcsolatos alapfogalmak
9. A kommunikáció alapjai
10. A World Wide Web és a HTML (HyperText Markup Language) nyelv.

V. Könyvészet
1. ***, http://computer.howstuffworks.com/
2. Boian F.M. De la aritmetică la calculatoare. Ed. Presa Universitară Clujeană, 1996
3. Cristea V. ş.a. UNIX, Ed. Teora, Bucureşti, 1993
4. ***, HTML Tutorials - http://www.htmlcodetutorial.com/ 
5. ***, Introduction to HTML - http://www.cwru.edu/help/introHTML/toc.html
6. Radoiu D. HTML; publicaţii Web. Computer Press AGORA 1996
7. Wyatt, A. L. Navigând prin Internet. Ed. ALL, Bucureşti, 1995

VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
E1-E14 előadások, L1-L7 laboratóriumok

1. Az információs technológiák alapvető fogalmai (E1)
- hardver és szoftver
- számítógép típusok
- egy személyi számítógép felépítése
- számítógép hálózatok
2. Állományok kezelése (E2 + L1)
- munka az állományokkal
- állományok másolása, mozgatása, törlése és visszaállítása
- keresés
- állományok tömörítése
- nyomtatás
- az állományrendszerek típusai
3. Biztonság (E3)
- adatok védelme
- számítógépes vírusok
- az elektronikus kereskedelem és az adatvédelem
- a szerzői jog
4. Szövegszerkesztők (Word) (E4-5 + L2)
- az alkalmazás általános bemutatása
- szövegbevitel, kijelölés és szerkesztés
- formázás
- táblázatok és egyéb objektumok
- körlevél
- helyesírás-ellenőrzés
- nyomtatási kép
5. Táblázatkezelők (Excel) (E6-7 + L3)
- az alkalmazás általános bemutatása
- cellák kezelése (beszúrás, kijelölés, szerkesztés, keresés, rendezés, másolás, mozgatás és törlés)
- munkalapok kezelése
- aritmetikai képletek és függvények
- formázás és diagramok
- nyomtatási kép
6. Prezentációk (PowerPoint) (E8-9 + L4)
- az alkalmazás általános bemutatása
- diák (slides) készítése
- diaminták
- szövegformázás, listák és táblázatok
- diagramok és egyéb objektumok
- nyomtatási kép
7. Adatbázisok (Access) (E10-11)
- alapfogalmak
- táblák és kapcsolatok
- lekérdezések
- űrlapok, jelentések és nyomtatás
8. Az internet-használattal kapcsolatos alapfogalmak (E12)
- az internet felépítése és koordinációs fórumok
- címek és szervernevek
- egységes információforrás meghatározó:URL (Uniform Resource Locator)
9. A kommunikáció alapjai (E13 + L5)
- elektronikus levelezés, üzenetek küldése és fogadása
- FTP
- a világháló fogalma (World Wide Web)
10. A World Wide Web és a HTML (HyperText Markup Language) nyelv (E14 + L6)
- a WWW szerkezete és szolgáltatásai
- hiperhivatkozás (hyperlink)
- a HTML nyelv alapjai
- a HTML nyelv szerepe a honlapkészítésben
- a HTML dokumentum szerkezete
- HTML dokumentumok létrehozása és módosítása

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
előadás, feladat, egyéni munka, párbeszéd.

VIII. Értékelés
A jegy két részből tevődik össze:
- laboratóriumi tevékenység
- gyakorlati vizsga (az utolsó heti laboratórium keretében)
A laboratóriumokon a jelentét kötelező. Sikeres a vizsga, ha mindkettőre kapott jegy >= 5.
A tantárgyra vonatkozó egyéb információk a lokális hálózaton az L: meghajtón, illetve az egyetem FTP szerverén találhatók.

IX. Kiegészítő könyvészet
Revoly András, Tarr Bence: Egyszerűen internet, Panem – McGraw-Hill kiadó, Budapest, 1996.
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