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TEMATIKA ÜTEMTERV 

 

Okt. 
hét 
Nap
t. 
hét. 

Idő- 
pont 

 
E L Ő A D Á S 

Szerda 1415–1500, K277 

 Idő- 
pont 

 
G Y A K O R L A T 
Szerda 1515–1600, K277 

1. 
7. 

02. 
11. 

Részletképzés és kompozíció – 
értelmezés / a kettő közötti 
összefüggés / a kettő közötti 
átjárhatóság, az átjárás 
szükségessége  
komplex 1,2 / a megismerés 
csatornái példa: az I félévben 
készített építészeti műszaki 
leírások - válogatás 

 02. 
11. 

Félévismertető bevezető előadás 
feladat meghatározás 
 
tervismertetés / komplex 1,2 terv 
koncepció, kompozíció, részletek 
összefoglaló bemutatása a műszaki 
leírásban 
 
választható témák ismertetése 

2. 
8. 

02. 
18 

vendég előadó  02. 
18. 

Az előadás „fordítása”  / beszélgetés 
az előadóval, a féléves tervek felett. 

3. 
9. 

02. 
25. 

Előadás / közösen egyeztetett 
témakörben, részben az egyéni 
feladatvállalás szerint 

 02. 
25. 

A féléves tervek és az előadáson 
hallottak szinkronizálása / 
beszélgetés 

4. 
10. 

03. 
04. 

Előadás / közösen egyeztetett 
témakörben, részben az egyéni 
feladatvállalás szerint 

 03. 
04. 

 

A féléves tervek és az előadáson 
hallottak szinkronizálása / 
beszélgetés 

5. 
11. 

03. 
11. 

vendég előadó  03. 
11. 

Az előadás „fordítása”  / beszélgetés 
az előadóval, a féléves tervek felett. 

6. 
12. 

03. 
18. 

Előadás / közösen egyeztetett 
témakörben, részben az egyéni 
feladatvállalás szerint 

 03. 
18. 

az órán bemutatott írásmű (féléves 
munka tartalomjegyzéke, kivonatos 
témavázlata) értékelése / a csoport 
első fele 

7. 
13 

03. 
25. 

Előadás / közösen egyeztetett 
témakörben, részben az egyéni 
feladatvállalás szerint 

 03. 
25. 

az órán bemutatott írásmű (féléves 
munka tartalomjegyzéke, kivonatos 
témavázlata) értékelése / a csoport 
második fele 

8. 
14 

04. 
01. 

vendég előadó  04. 
01. 

Az előadás „fordítása”  / beszélgetés 
az előadóval, a féléves tervek felett. 

9. 
15 

04. 
08 

Előadás / közösen egyeztetett 
témakörben, részben az egyéni 
feladatvállalás szerint 

 04. 
08. 

A féléves tervek és az előadáson 
hallottak szinkronizálása / 
beszélgetés 

10. 
16. 

04. 
15 

prezentáció / a féléves feladat 
bemutatása / értékelő 
beszélgetés vendégekkel 

 04. 
15. 

prezentáció / a féléves feladat 
bemutatása / értékelő beszélgetés 
vendégekkel 

11. 
17. 

04. 
22. 

prezentáció / a féléves feladat 
bemutatása / értékelő 
beszélgetés vendégekkel 

 01. 
22. 

prezentáció / a féléves feladat 
bemutatása / értékelő beszélgetés 
vendégekkel 

12. 
18. 

04. 
29. 

vendég előadó  04. 
29. 

Az előadás „fordítása”  / beszélgetés 
az előadóval, a féléves tervek felett. 

13. 
19. 

05. 
06. 

az írásmű előzetes bírálatra / 
értékelés / konzultáció 

 05. 
06. 

az írásmű előzetes bírálatra / 
értékelés / konzultáció 

14. 
20. 

05. 
13. 

féléves tanulmány beadása /   05. 
13. 

féléves tanulmány beadása / 

15. 
21 

05. 
20. 

pótlási hét / bemutatási 
lehetőség / végleges leadás 

 05. 
20. 

pótlási hét / bemutatási lehetőség / 
végleges leadás 
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FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELE 
 
ELŐADÁSOK 

ÓRALÁTOGATÁS 
(katalógus stb.) 

A félév eredményes zárásának és elfogadásának feltétele az 
előadásokon és közös konzultációkon való részvétel, az ott 
készített gyakorlatok dokumentálása 

ÓRALÁTOGATÁS 
SAJÁTOS  

FELTÉTELEI 

Konzultációk, előadások az egyetemi előadóteremben, 
 

MEGJEGYZÉS 
 

 

 

GYAKORLATOK 

TÁRGYA 
 

FORMÁI 

A gyakorlatok a féléves komplex feladatokhoz kötődnek, azok 
részleteinek feldolgozását készítik elő, tanulmányok formájában. A 
tanulmány alapvetően kutatómunkát feltételez, írásos és rajzos 
dokumentálással, közös feladatmegosztással, prezentációkon való 
bemutatással. (a tanulmány a komplex terv építészeti 
tanulmányaként is feldolgozható) 

ÓRALÁTOGATÁS 
(katalógus stb.) 

 

AZ ÉRDEMI 
TELJESÍTÉS 
FELTÉTELEI 

A féléves gyakorlati munkáról összegző tanulmány készül  

 
ÜTEMEZÉS 
HATÁRIDŐ 

 

Ütemterv szerint 

GYAKORLAT PÓTLÁS 
MÓDJA, FELTÉTELEI 

1 félévközi gyakorlat pótlása lehetséges (TVSZ ) 

MEGJEGYZÉS A megadott időpontban, az évközi órai gyakorlatok helyszínére  
(amennyiben ilyen lesz) mindenki egyénileg utazik 

 

VIZSGA 

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS 
FELTÉTELEI 

 

VIZSGAIDŐ- 
SZAKBAN 

 

SZORGALMI 
IDŐSZAKBAN 

 

MEGJEGYZÉS  

RKK2 felvételéhez ajánlott (de nem kötelező) az őszi félév teljesítése – A tavaszi félév felvételekor 
jelentkezőket (a jelentkezők számától függően) felvételi beszélgetésre invitáljuk. (pontos időpontot a 
honlapon hirdetünk)  
A csoportlétszám 20 fő.   


