
Tárgy: Belső terek építészete – 
Középülettervezési Tanszék 

Tanév: Félév: Évfolyam: 
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TEMATIKA ÜTEMTERV 

 

  

okt.h
ét/na
pt.hét 

idő-
pont 

ELŐADÁS 
(csütörtök 18-20. K 275) 

 idő-
pont 

GYAKORLAT 
 

1/36 09.08 
 

1. Bevezető előadás – a 
belépés aktusa (M.Gy.) 

  

2/37 09.15 
 

2. előadás – az idő 
dimenziói az építészeti 
terekben (M.GY) 

  

3/38 9.22 kari komplex zh.   

4/39 9.29 3. előadás bencés 
szellemiség a XXI. század 
elején (Gutowski iroda) 

  

  

5/40 10.06 KÖZÉP – az előttünk járó 
generációk - MŰCSARNOK   

6/41 10.13 4. előadás – tér és tárgy 
(3H iroda)   

7/42 10.20 
 

Kihelyzett tanszéki értekez-
let – a jövő - MŰCSARNOK 

8/43 10.29 5. előadás – raz emlékzet 
tere, Békéssámson 
(Fejérdy Péter 

  

.  

9/44 11.03 kari komplex zh. 

  
 10/45 11.10 

 
6. előadás – design for all  
(dmb iroda) 

11/4 11.17 Tdk nap 

  

  
12/47 11.23 7. előadás – a fenntartha-

tóság radikális útjai – (Tö-
rök Bence) 

13/48 12.01 8. előadás – kulturális különb-
ségek – térhasználati elté-
rések (Giap Min Trang) 

  

14/49 12.07 Feldolgozási hét   

15/49 12.19 vizsgaidőszak   



 

Tárgy: Belső terek építészete – 
Középülettervezési Tanszék 

Tanév: Félév: Évfolyam: 
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A FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK FELTÉTELE2011/2012 

 

   

 
ELŐADÁSOK 

   

Óralátogatás 
(katalógus, stb.) 

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező. Ezt az oktatók minden alkalom-
mal ellenőrzik. 

Óralátogatás sajá-
tos feltételei 

Az órák látogatása feltétele az eredményes félévi munkának, mivel a 
félév tananyagának lényege az előadásokon hangzik el, ezért az elő-
adások látogatása kötelező. 

Megjegyzés Az előadások képanyaga a tanszéki honlapról letölthető lesznek. 

 
GYAKORLATOK 

   

Tárgya, formái  

Óralátogatás 
(katalógus, stb.) 

 

Az érdemi teljesí-
tés feltételei 

 

Ütemezés, határ-
idő 

 

Gyakorlat pótlás 
módja, feltételei 

 

Aláírás feltételei  

Félévvégi osztály-
zat 

 

Megjegyzés  

 
VIZSGA 

   

A vizsgára bocsá-
tás feltételei 

Az előadások látogatása a min. a tanulmány és vizsga szabályzat sze-
rinti mértékben. 

Vizsgaidőszakban vizsgadolgozat – elméleti és gyakorlati részének eredményes teljesí-
tése  

Szorgalmi idő-
szakban 

érvényes pályázat beadása megajánlott gyakorlati részjegyet jelent 
az eredményes órai munka megajánlott elméleti részjegyet jelent 

Megjegyzés Ponthatárok: 
                       18-20 pont 5 
                       16-17 pont 4 
                       15-14 pont 3 

  

 

 


