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Tantárgyfelelős: Major György DLA 2017/2018 1.  

 
TEMATIKA ÜTEMTERV 

 

   

okt.hét/
napt.hét 

idő-
pont 

ELŐADÁS 
(csütörtök 18-20. K 275) 

 idő-
pont 

GYAKORLAT 
 

1/36 9.07. 
 

1. Bevezető előadás – a épí-
tészeti tér fogalma – pályázat 
hirdetménye (M.Gy.) 

  

2/37 9.14 2. előadás – az idő dimenziói 
az építészeti terekben 
(M.GY) 

9.16 Pályázati helyszínbejárás 
Érdliget – Sárd u. 35. 

3/38 9.21 3. előadás – teljes életterek 
másképpen 1 – Schrammel 
Zoltán 

  

4/39 9.28 kari komplex zh.  Pályázati konzultáció 

  

5/40 10.05 4. előadás – teljes életterek 
másképpen 2 – Batári Attila 

  

6/41 10.12 5. előadás – teljes életterek 
másképpen 3 – Kemes 
Balázs 

  

7/42 10.19 Vázlattervi hét 

8/43 10.26 6. előadás – teljes életterek 
másképpen 4 – Szántay Zsó-
fia. 

10.24 Pályázat beadása 

  

9/44 11.02 kari komplex zh. 

  
 10/45 11.09 

 
7. előadás – teljes életterek 
másképpen 5 – 
MicroArchitects. 

11/4 11.16 Tdk nap 

  

  
12/47 11.23 8. előadás - design for all 1. - 

.tárgyalkotás – Zalavári 
József 

13/48 11.30. 
 

8. 9. előadás – design for all 2. -
félévzárás – M.Gy. 11.30. 

 

Pályázati eredményhirdetés 

14/49 12.04-
08 

Feldolgozási hét   



15/49 12.18-
tól 

vizsgaidőszak   

Tantárgykövetelmények  
1. Az előadások legalább 70 %-án való részvétel kötelező, a TVSZ 105.§ szerint.  
2. A tantárgy teljesítésének további feltétele a sikeres vizsga, mely hangsúlyozottan nem visszakér-

dező jellegű, 
hanem az előadások témaköreihez köthető ismeretek önálló alkalmazására való képességet mé-
ri, kreatív tervezési/elemzési feladat keretein belül. TVSZ 115.§ (2) b) írásbeli teljesítményértéke-
lés. A vizsga két részből áll: 

3. 2 elméleti kérdés, amelyre rövid írásos válasz adandó kb. 1 óra időtartalom alatt, a szükséges 
háttér információt a vizsgázók megkapják, és egy kisebb tervezési feladat kb. 3 órányi idő alatt a 
rajzban adott vázlattal teljesítendő. 

4. A TVSZ 115. § (2) d) pontja alapján a vizsga évközi tanulmányi teljesítmény-értékelésen elért 
eredmények teljes beszámításából is állhat. 

5. A 3. pont szerinti vizsgaforma egy előre meghatározott félévközi teljesítmény (órai aktivitás) illet-
ve a hallgatói pályázaton való eredményes részvétel értékelését jelenti (megajánlott jegy). Meg-
ajánlott jegy adható az előadások témaköreihez kötődő alkalmankénti kérdésekre adott gyors, 
írásbeli válaszok alapján. A pályázat lehet a tárgy keretében meghirdetett, pályázati részvétel, i l-
letve a 2017/18 tanév őszi kurzusának ideje alatti, a tárgy jellegéhez illeszthető témájú egyéb 
hallgatói pályázaton való igazolt részvétel – elfogadottan beadott pályamű ismertetése. /a gyakor-
lati vizsgarész megajánlott jegye a pályázati eredménytől független/. 

6. Az órai munka az alábbi pontozással konvertálódik megajánlott részjeggyé: 
16-18 pont 5, 13-15 pont 4, 12-11 pont 3 

7. A megajánlott jegyeken a vizsgán javítani lehet. 
 
Major György 
 


