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Szakirány Választási Szabályzat 
https://www.arch.bme.hu/szakirany/szakir.epab?menu_item=szabalyzat

A szabályzat általános előírásait részletező információk

I. Építészeti szigorlat
A szigorlat a szakirány választásnak közvetlenül nem része, de annak egyik alapkövetelménye a legalább 
közepes eredménnyel történő teljesítés. /Szakirány Választási Szabályzat3.§ (1) b./ 

II. Szakirány választás
A szakirány választás két részből áll: a portfólió elkészítéséből és a szóbeli felvételiből. A két rész szorosan 
összekapcsolódik, azaz csak együttesen teljesíthető. 
Abban az esetben, ha a hallgató előző évi eredményeit kívánja elismertetni, a jelentkezéskor ezt tudatnia kell. 
Megismételt felvételi eljárás esetén annak eredményét vesszük figyelembe. 

A_portfólió tartalma
_a portfóliót digitális formában kell elkészíteni és beadni
_formátum: 2 db. fekvő helyzetű a/3 lap, 300 dpi, összefűzött pdf, max. 20 Mb
_fájl elnevezése (kötelezően, ékezetek nélkül!):  vezeteknev_keresztnev_portfoio
Mindkét lapra fel kell írni:

_a portfólió tulajdonosának nevét  (betűméret 24 pont, bold)
_a képek megnevezését, szerző(k) nevét, dátumot, e-mail címet (betűméret 18 pont, regular)

A lapok tartalma:
_az egyik lapon kötelezően tervezési tantárgy(ak) keretében készült terv(ek)
_a másik lapon szabadon választott, az építészethez is köthető téma (akár egyetemi terv is)

A szerkesztésnél figyelembe kell venni, hogy a lapokat kivetített formában értékeljük.
Értékelési szempontok: 

_a portfóliót mint önálló kreatív feladatot értékeljük
_ezen belül az áttekinthetőség, "olvashatóság", a bemutatott munkák minősége fontos

B_szóbeli felvételi (elbeszélgetés) tartalma
A beszélgetés tárgya a portfólió lesz. A két lapot kivetítjük és a hallgatótól rövid, összesen öt perces 
ismertetést kérünk. A lapokat eleve a majdan hozzá fűzendő kommentárral együtt érdemes megtervezni.

C_időbeosztás
_a portfólió beadása

_helye: Lakóépülettervezési Tanszék titkársága 
_módja: pendrive-ról letölthetően
_határideje: 2014. január 2. csütörtök 9-13 óráig (az anyagokat már decemberben is be lehet adni)

_a szóbeli felvételi
_azok a hallgatók, akik idén teljesítik tervezési szigorlatukat (min. közepes eredménnyel), a 
szigorlat zárónapjának délutánján külön jelentkezés nélkül szóbeliznek 
_a portfólió és a szóbeli egy vizsgaidőszakon belül nem ismételhető
_a szóbelik időpontjai (a szigorlatok zárónapjának délutánján) lesznek: 

_2014. január 9., 16., 23., csütörtök 15 óra
_2014. január 29. szerda 15 óra

_a tervezési szakirányra ismételten jelentkező hallgatók számára a jelentkezés helye és módja digitális 
formában történik ezen a weboldalon: http://www.kozep.bme.hu/?p=1477 
_ a honlapon működő elektronikus jelentkezés a szakirányválasztás portfóliós felvételi beszélgetésére 
ismételten jelentkezőkre vonatkozik, azokra tehát, akik korábban már eredményesen szigorlatoztak, de 
nem kerültek be a szakirányra, viszont most újra jelentkeznek. Az a hallgató, aki a szigorlatot is ismétli, 
a szigorlat zárónapjának délutánján külön jelentkezés nélkül szóbelizik. Az egyes alkalmakra történő 
jelentkezés a szigorlat előtt egy héttel kezdődik. A jelentkezés a Neptun kód, (működő!) email cím és 
jelszó megadásával történik, illetve ezek felhasználásával módosítható is. Az ismételt felv. beszélgetés 
időpontja az adott héten szigorlatozó hallgatók létszámától függ.

Minden egyéb kérdésben a Szakirány Választási Szabályzat illetve a Kari Tanács által 2013. október 30-án 
elfogadott határidők szerint kell eljárni. 
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