Záróvizsga témakörök
a Mobil és közösségi média BA speciális képzési modul illetve
a Mobil és közösségi kommunikáció szakirányú továbbképzési szak
hallgatói részére
2015
1. Az újmédia alapelvei; illetve működési logikájának összevetése a korábbi, analóg
platformokkal
2. Fejtse ki, hogyan viszonyul a kiterjesztett valóság környezetünkhöz, hogyan, milyen
módszerekkel építhető be hétköznapi, piaci vagy kulturális gyakorlatokba!
3. Milyen új minőséget jelent a “mély remix”, és milyen technológiai elv mentén valósul
meg a korábbi remix módszerekhez képest?
4. Határozza meg a nyitott és a zárt rendszerű interaktivitás különbségeit, és vázolja,
melyiknek milyen alkalmazhatósága van a szoftverek és tágabb értelemben a
kulturális reprezentációk területén!
5. Fejtse ki a reprezentáció és a szimuláció fogalmai közötti különbségeket!
6. Határozza meg a peer production és prosumer fogalmát!
7. Foglalja össze a niche piac és a hosszú farok modell lényegét!
8. Foglalja össze, milyen újításokat hozott az üzleti intelligenciában az IKT hálózatok
fejlődése!
9. Mi az elsődleges és másodlagos digitális írástudás? Milyen törésvonalak mentén
alakulnak ki, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
10. Milyen fő jellemzőkkel rendelkeznek az innovációk Everett M. Rogers
diffúzióelméletében?
11. Mi a netsemlegesség? Értelmezze a fogalmat a tartalomszolgáltatók, az
internetszolgáltatók és a felhasználók oldaláról.
12. Mutassa be a fontosabb okostelefonos platformok (Android, iOS, Windows Phone)
fejlődését, jellegzetességeiket, térjen ki különbségeikre is. Vázolja fel az okostelefonos
piac jelenlegi helyzetét.
13. A mobilos alkalmazások disztribúciójának lehetséges csatornái és az alkalmazások
mögött álló üzleti modellek
14. Mutassa be a mobil eszközökre készített natív alkalmazások fejlesztésének lépéseit.
Hasonlítsa össze a natív alkalmazásokat a reszponzív (mobil) webes megoldásokkal,
emelje ki mindkét lehetőség előnyeit és hátrányait.
15. Ismertesse a kommunikációs kampánytervezés folyamatába illeszkedő ügyfélbrief
fogalmát, tartalmi elemeit és célját.
16. Milyen üzleti célokra használhatók a legnagyobb közösségi szolgáltatás, a Facebook
felülete? Mutassa be a konkrét hirdetési formákat, azok legfontosabb jellegzetességeit
is.
17. Mutassa be a vizuális etnográfia és az önreflexív használatkutatás lehetőségeit,
erényeit és gyengeségeit a mobilkutatások kurzus alapján!
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