
	
	
	

Tanszéki gyakorlat 1. 
Kiírás, tematika és ütemterv 

 
 
 
A tervezői MSc-képzés hallgatói számára meghirdetett, a Komplex tervezés 1. c. 
tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati kurzus. A tárgy célja, hogy a 
Komplex tervezés 1. keretében készülő tervhez szorosabban vagy lazábban kötődő 
tervhez kapcsolódó, specifikus, a tervezési folyamatot segítő, alátámasztó, de 
önmagában is értelmezhető munkarész szülessen. 
 
Lényeges tehát, hogy e tárgy keretében önálló munka jöjjön létre, amely adott 
esetben akár az őszi TDK keretei között tudományos diákköri dolgozatként is 
tovább fejleszthető. 
 
A félév végére készítendő feladat egy kb. 30-35 oldalas, előképekkel, 
rajzokkal (és/vagy saját fotókkal, ábrákkal) kiegészülő tanulmány, legalább a 
felét tekintve szöveges tartalommal, egzakt szakirodalmi hivatkozásokkal. A 
tanulmány műfaja célszerűen példákat elemző kép-rajz-szöveg montázs (jó példa 
a korábbi években a kurzus teljesítéséből kinövő TDK-dolgozat, elérhető itt), 
de a tartalommal együtt a műfaj is pontosítható ill. pontosítandó. 
 
Tartalmában a komplex terv, az adott stúdió programjához, tematikájához, 
előképeihez kötődjön, esetleg a helyszínhez tartozó minikutatást foglalja 
össze, mutassa be (előképek, párhuzamok, koncepcionális analógiák, stb.). 
Kifejezett célja legyen, hogy segítse, előkészítse, inspirálja a komplex terv 
születését, alakulását, de az is lényeges, hogy attól függetlenül, saját belső 
törvényszerűségei szerint is értelmezhető, kerek egész legyen. 
�

A tanulmányt a félév során alapvetően a Komplex tervezés 1. konzulensével, 
ill. az adott stúdió oktatóival kell konzultálni, minimum 5 alkalommal. 
 
- az első STÚDIÓNAPRA beadandó (konzulensnek és tárgyfelelősnek) a mellékelt 
template (motivációs vázlat), ill. röviden a stúdión belül kiselőadás 
keretében bemutatandó    
- további 4 alkalommal kötelező konzultáció a konzulenssel és min. 1 
alkalommal a tárgyfelelőssel 
- a végleges féléves munka beadása a komplex terv végleges (pót)beadását 
követő 1 héten belül kell megtörténjen 
 
 
 
A tárgyhoz kötődő konzultációk időpontja és helyszíne a Komplex tervezés 1. c. 
tárgyhoz igazodik. 
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Template a tanulmány motivációs vázlatának 
 
 
A VÁLASZTOTT TÉMA MEGNEVEZÉSE ÉS EGY A TANULMÁNYT JELLEMZŐ FOTÓ VAGY 
RAJZ: 
 
                                                                        
 
 
 
A TANULMÁNYBAN TERVEZETETTEN SZEREPLŐ ÉPÜLETEK ADATAI (KÉSŐBB 
VÁLTOZHAT): 
 
 
megnevezés cím építés 

éve 
tervező funkció miért 

releváns a 
tanulmány 
szempontjából 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

AZ OLVASOTT VAGY 
OLVASANDÓ 
SZAKIRODALOM 
FELSOROLÁSA, AKÁR 
KIJEGYZETELÉSE A 
LEGIZGALMASABB 
RÉSZEKNEK: 

 

AZ ÍRÁS TERVEZETT 
CÍME (a cím 
sűrítmény, 
kifejező, 
lényegében rövid 
absztrakt): 

 
 
 
 
 

A TERVEZETT 
TANULMÁNY 
KONCEPCIÓJA, 
FELÉPÍTÉSE (kb. 
1000-1500 
karakter): 
 
 

 

MELLÉKLETEK: 10 db képből álló vetítéssorozat, ami minél jobban 
kifejezi a tervezett tanulmány koncepcióját (ez 
maga a prezentáció is egyben) 
 
 
 
 

 
 


