
 

BSc diplomatervezés, 2020/2021 tavasz 
 
Középülettervezési Tanszéken a BSc diploma a tanszéki komplex tervezéssel összhangban 
a tanszéki műtermekben történik. 
A tervezés folyamatának segítése céljából a BSc diplomát készítő hallgatók is 
becsatlakoznak a komplex tervezés keretében megtartott STÚDIÓNAPOK munkájába. Ezeket 
az alkalmakat a műtermek saját körön belül szervezik. 
 
A műtermek munkáját meghívott mesterek is segítik: 
Meghívott mesterek: 
Innovatív: Marián Balázs 
Emlékezet: Zombor Gábor 
Fenntartható: U. Nagy Gábor 
 
A félév végén beadandó anyagokat részletesen a diplomaszabályzat 22.§ (2)., (3) 
pontja határozza meg. 
 
A szaktervezők kiválasztása a hallgatók feladata. A szaktervezők névsorát, és 
elérhetőségét a hallgatónak az építész konzulense számára le kell adnia. Javasoljuk 
a szak konzulenseket a stúdió konzulenseivel összefüggésben kiválasztani.  
 
BSc diploma digitális oktatás felületeti: 
A BSc diploma konzultációk várhatóan távoktatásban fognak zajlani. 
Ezért a tanszék egy külön TEAMS csatornát nyit a BSc diploma számára, melyben 
minden hallgató saját névre szóló konzultációs és leadási mappát kap. Ezen mappa  
tárhelyeinek elérhetőséget a Tanszék a választott konzulensekkel megosztja. 
 
A tervezési helyszínbejárásokat a különböző STÚDIÓK külön - külön szervezik.  
 
BSc Diploma ütemterve a komplex félévvel összefüggésben került kialakításra. 
A szervezett közös programok és a határidők a következők: 
 

DÁTUM PROGRAM   AZ ÓRA MENETE 

febr. 08 
 
 
 

9.00-tól közös tájékoztató 
teamsen utána bemutatkozások a 
szakági konzulensekkel közösen 
stúdiónként 

 
 

 bevezető előadás 
közösen és a 
stúdiókon belül külön 
a szakági inspirációs 
előadásokkal 

febr. 11. helyszínbejárások  
 

  stúdiónként külön 

febr. 15. 
 

konzultáció  
 

   

febr. 18. konzultáció    
febr. 22. 
 

Konzultáció  
 

   

febr.25. Konzultáció  
 

   

márc. 01. 
 

Konzultáció  
 

  az első stúdiónapig 
személyes 
kapcsolatfelvétel minden 
szakági konzulenssel 

márc. 04. 1. STÚDIÓNAP  
 

  belső prezentáció, a 
meghívott külsős 
mesterrel 

márc. 08 
 

Konzultáció  
 

   

márc. 11. 1.KONSTRUKTŐRI NAP   szakági konzulensek 
részvételével 



 

szakági leadandó 
munkarészek szakági 
ütemterv szerint 

márc. 15  
 

nemzeti ünnep, szünet  
 

   

márc. 18. Konzultáció  
 

   

márc. 22. 
 

 diploma vázlatterv 
bemutatása 

   

márc. 25. 
 

vázlattervi hét    

márc. 29. 
 

Konzultáció 
  

   

ápr. 01. 
 

tavaszi szünet    

ápr. 05. 
 

Húsvét hétfő, szünet 
 

   

ápr. 08. 2. STÚDIÓNAP és pót diploma 
vázlatterv bemutatás 

  belső prezentáció, a 
meghívott külsős 
mesterrel 

ápr. 12. 
 

-Konzultáció 
        

   
 

ápr. 15. 2.KONSTRUKTŐRI NAP   szakági konzulensek 
részvételével 

ápr. 19. 
 

Konzultáció  
 

   

ápr. 22. Konzultáció 
 

   

ápr. 26. 
 

Konzultáció  
 

   

ápr. 29. Konzultáció  
 

   

máj. 03. 
 

Konzultáció 
 

   

máj. 06. 
 

Konzultáció    

máj. 10. 
 

feldolgozási hét    

máj. 14. 
 

feldolgozási hét    

máj. 17. 
 

pótlási hét    

máj. 21. 
 

pótlási hét    

jún. 7. Diplomatervek leadása    

jún. 21-23. Záróvizsga időszak    

jún. 23-25. Diplomavédések    

     
 

Budapest, 2021. Január 

Vannay Miklós Ágoston DLA 
adjunktus 
tárgyfelelős 

 


