Tanácsok diplomavédési bemutatók készítéséhez Power Point programmal
Tartalmi vonatkozások
A védés célja, hogy a jelölt bemutassa diplomamunkáját, kihangsúlyozva saját szerepét a
dolgozatban szereplő eredmények létrejöttében. Ez azt jelenti, hogy a szakirodalomban
szereplő általánosságok helyett a konkrét körülményeket, mért/tapasztalt jellemzőket, saját
észrevételeket, javaslatokat röviden ismertesse. Ennek a célnak megfelelően kell a bemutatót
elkészíteni. Természetesen a bemutató a stílusos szemléltetés mellett arra is szolgál, hogy
segítsen a jelöltnek a mondanivalóját előre megtervezett módon elővezetni.
× Egy kivetített kép megtekintésére megfelelő időt kell hagyni. Ezért a bemutató hossza
ne haladja meg a 25 diát. A vetített tartalomtól függően 10-20 dia ajánlott.
× Egy dia ne tartalmazzon túl sok szöveget. Lehetőleg címszavakat, félmondatokat
írjunk, de mindenképpen tartózkodni kell a körmondatoktól.
× „Egy kép többet mond 100 szónál!” Az adott terület/üzem vagy egyéb objektum
bemutatásához használjunk képeket. Az adatsorokat grafikonokon mutassuk be. DE:
ne legyenek öncélú képek a bemutatóban. Ha egy kép nem mond új információt, akkor
nincs helye a bemutatóban, csak elveszi az időt.
× A képeket úgy szerkesszük meg (valamiféle képkezelő programmal), hogy méretük ne
haladja meg az 1 Mb-ot. (Az egész bemutató mérete ideálisan 1-5 Mb, max. 10 Mb
legyen.) A vetítés felbontását sokszorosan meghaladó képek nehezítik vetítést, az
előadó könnyen bajba kerülhet. Másrészről viszont a túlságosan alacsony felbontású
képek kivetítve még feltűnőbben „kockásak”, lehetőleg ezeket is kerüljük.

Formai vonatkozások
A Power Point program (PP) rengeteg beépített lehetőséget tartalmaz, amelyekkel tudni kell
megfelelően élni. Egy túlcsicsázott bemutató többet árt, mint használ. A hallgatóság egy
részében – nem ok nélkül – előítéletek lehetnek az elektronikus bemutatókkal szemben.
Fontos, hogy a formai elemek összhangban legyenek a tartalommal, hiszen enélkül a
bemutatóval ellentétes hatást váltunk ki a hallgatóságból, mint amit szeretnénk.
× A kezdő dia (címlap) tartalmazza diplomamunka címét, a hallgató, konzulensei és az
egyetem nevét ill. a védés évét.
× Célszerű először formázások (háttér, színek, animáció… stb.) nélkül elkészíteni a
bemutatót.
× A legkisebb betűméret is mindenképpen érje el a 12 pt nagyságot (ábrafelirat, kép
részeként megjelenő szöveg is!). A felsorolások betűmérete legalább 20 pt legyen. A
szükséges betűméretet betűtípus és a betűszín is befolyásolhatja.
× Ne felejtkezzünk el a beszúrt ábráknál, táblázatoknál sem a szöveges elemek
olvashatóságának biztosításáról (az ábra méretezésével, ha szükséges a feliratok
kicserélésével).

× Kerüljük az olyan háttér-betű színkombinációkat, amelyek nem ütnek el egymástól
eléggé (szöveg nehezen olvasható).
× Az animációkkal visszafogottan bánjunk. A védés komolyságához nem illő animációfajták egyáltalán ne legyenek. A „MEGJELENÉS”-től különböző animációt csak
akkor használjunk, ha jelentése van. Nem baj, ha egyáltalán nincs animáció.
× Az áttűnésekkel is csínján bánjunk, legjobb ha egyáltalán nem alkalmazzuk.
Animációk és áttünések alkalmazása esetén ügyeljünk rá, hogy ne jelenjen meg üres
háttér a bemutatóban, hiszen az felesleges időhúzás és nincs is értelme – különösen a
hallgatóság számára. A címdián semmiféle animáció ne legyen!
× A képeket a PP keretein belül is szerkeszthetjük. Gyakran szükség van pl. a képek
megvágására. (Ezt a képre duplán kattintva megjelenő menü segítségével tehetjük
meg.) Lehetőség van világosításra, sötétítésre is, valamint a méret és elhelyezkedés
pontos megadására.
FONTOS!
Mint minden Microsoft termék a Power Point is erősen gépfüggő lehet. Ezért nyomatékosan
kérem a jelölteket, hogy legkésőbb egy héttel a védés előtt adják le a vetíteni szándékozott
bemutatókat (e-mailben, CD-n vagy USB-s adathordozón), hogy a védésen használt gépen
kipróbálhassuk. Az egy hét arra kell, hogy ha probléma merül fel, legyen időnk értesíteni az
érintetteket, ehhez lehetőleg e-mail címet (esetleg telefonszámot) mellékeljenek a
bemutatóhoz.
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