
Tárgy:     Rajz És Terv Tanév Félév Évfolyam 

Előadó:   Vannay Miklós DLA 2016/2017 1. - 

 

TEMATIKA ÜTEMTERV 
órák: szerdánként 16-18-ig. 

okt. 
hét 

dátum megnevezés a feladat a tennivalók részletezve 

1. szept. 7 nyitóóra  Bemutatkozások, felvételi portfóliók végigbeszélése 

Féléves feladat kiadása 

2. szept. 21 előadás Kortárs képzőművészet A kortárs képzőművészettel és a fenomenológia 
kapcsolatáról szóló előadás után kötetlen beszélgetés 

3.  szept. 28 konzultáció A kiadott írások 
elemzése 

 Az óra során közös konzultáció keretében rajzos 
feldolgozásban elemezzük a kiadott írást. 

4. okt. 5 előadás Kiadott írás , 
képzőművészeti 
alkotások  és a 
fenomenológia 

Az irodalom és a képzőművészeti alkotások 
emberekből kiváltott érzelmi emlékezés és annak 
hatásmechanizmusának mikéntjéről szóló előadás, 
utána kötetlen beszélgetés a témában. 

5. okt. 12 konzultáció  Kiadott írással 
kapcsolatos haikuk 
elemzése 

Az óra során közös konzultáció keretében rajzos 
feldolgozásban elemezzük és vizsgáljuk a hallgatók 
által írt haikukat. 

6. okt. 19 konzultáció  Kiadott műtárggyal kapcsolatosan a hallgatók által 
készített parametrikus modellek elemzése. 

7.   okt. 26 konzultáció Az adott témában makett 
készítés  

makett készítés és konzultáció a makett által 
létrehozott téri helyzetről  

8.    nov. 2 konzultáció Rajz készítése a félév 
során érintett témákkal 
kapcsolatba 

Az órán rajzot készítünk a félév során érintett témákkal 
kapcsolatba. A rajz és a gondolta  

9. nov. 9 konzultáció  A kiadott írás és műtárgy közötti összefüggések 
keresése 

10. nov. 16 konzultáció  Haiku - makett - rajz - közötti összefüggések 
finomítása 

11. nov. 23 konzultáció  Beszélgetés a félévvégén leadni kívánt anyagokkal 
kapcsolatban 

12. nov. 30 konzultáció  Beszélgetés a videóval kapcsolatba 

13. dec. 05 -
16 

feldolgozási 
hét  

  

 dec. 05 tervbeadás 
10:00 

 Haiku - modell - rajz - video beadása  

 dec. 19 pótbeadás 
10:00 

különeljárási díjjal  

 
KZH: kari komplex ZH. 
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FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELE 
 

ELŐADÁSOK 

ÓRALÁTOGATÁS 

(katalógus stb.) 

 

ÓRALÁTOGATÁS 

SAJÁTOS  

FELTÉTELEI 

 

MEGJEGYZÉS 

 

 

 
GYAKORLATOK 

TÁRGYA 

 
FORMÁI 

Makett-Haiku-Videó készítése megadott témában, parametrikus szemlélet 
szemelőttartásával. 

Önálló tervezési feladat folyamatos korrektori konzultációval, segédlettel. 

ÓRALÁTOGATÁS 

(katalógus stb.) 

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13. § alapján), ezt az oktatók minden 
alkalommal ellenőrzik. A mulasztott órák pótlására nincs lehetőség. 

AZ ÉRDEMI TELJESÍTÉS 
FELTÉTELEI 

A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben. 
A féléves terv beadása. 
 

ÜTEMEZÉS 
HATÁRIDŐ 

 

A végső tervek írások beadásának határideje: 2015. dec. 07 Hétfő 

GYAKORLAT PÓTLÁS 
MÓDJA, FELTÉTELEI 

 

MEGJEGYZÉS a féléves jegy: áll a féléves tervre adott osztályzatból, valamint az órai munkából  

 

VIZSGA 

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS 
FELTÉTELEI 

 

VIZSGAIDŐ- 

SZAKBAN 

 

SZORGALMI 

IDŐSZAKBAN 

 

MEGJEGYZÉS  

 


