Diplomatervezés 2021/22 2. félév
tárgykódok:
BMEEPKOSD02, BMEEPKOMD01, BMEEPKOTD02, BMEEPKOTD03
követelmény: évközi jegy
Tárgyfelelős: Szabó Levente DLA egyetemi tanár
Szervezés: Major György DLA egyetemi docens
Építész konzulensek (témavezetők): Balázs Mihály DLA, Bartha András Márk

DLA, Fejérdy Péter DLA, Karácsony Tamás DLA, Kemes Balázs DLA, Klobusovszki
Péter DLA, Kronavetter Péter DLA, Major György DLA, Schrammel Zoltán DLA,
Szabó Levente DLA, Vannay Miklós DLA
A szabályzat szerint lehetőség van külsős témavezető felkérésére is, legkésőbb a
regisztrációs hétig, a belsős témavezetővel és a tanszékvezetővel egyeztetve.
A tárgy összes alkalma, összhangban a BME központi rendelkezéseivel, kizárólag
jelenléti formában valósulhat meg.
Tanszékünk a 2021/2022-as tanév tavaszi félévében 3 stúdió témát hirdetett
meg az érdeklődő hallgatók számára:
1.
2.
3.

Innovativ terek Stúdió
Építészet és emlékezet Stúdió
Fenntartható közösségek Stúdió

tematikáihoz kapcsolódóan
A témákról további információk a tanszék honlapján találhatók, illetve a stúdiókat
vezető konzulensektől érhetők el.
A meghirdetett (és előkészített) programok mellett lehetőség van egyéni téma
kidolgozására is.
A félév során az egyéni konzultációk sorába a vázlatterv és a diplomafélév zárását
jelentő beadások előtt közös konzultációkkal segítjük a sikeres diplomamunka
elkészítését.
A félévi kiírás részét képező mellékletek:
meghirdetett témakiírások – stúdiók oktatóitól lehet kérni dokumentációt
-

diplomaszabályzat - kari honlap:
https://epitesz.bme.hu//files/doc/DU2021/OsztMSc_dipl_szab.pdf /

Tárhely: a Középülettervezési Tanszék Teams-s tárhelyén, a KÖZÉP DIPLOMA/
KÖZÉP DIPLOMA 2022 TAVASZ felületen belül:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4279f036c45d4080af5300349d
50ac74%40thread.tacv2/K%25C3%2596Z%25C3%2589P%2520DIPLOMA%25

202022%2520TAVASZ?groupId=baa85cf0-8575-4dc9-96d0dcf32cbc73a6&tenantId=6a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029
Az online felületre fel kell tölteni a témavázlatot /tervezési programot/ közös és
egyéni konzultációk összes anyagát.
A témavázlat /program/ minimális tartalma:
helyszínrajz, olyan részletezettséggel, amely további mérések nélkül az
épület tervezéséhez elegendő adatot szolgáltat
-

a tervezendő épület rendeltetése, kapacitása

-

a helyszínre vonatkozó fontosabb információk

a műszaki tervezéshez szükséges adottságok /helyi szabályozás,
településképi rendelet, hidrogeológiai adatok, közművek, stb./
A vázlatterv, pótvázlatterv:
a diploma-szabályzat szerinti tartalommal összefűzött pdf formátumban a
tárhelyre feltöltendő prezentáció, amelyet három tagú bizottság közösen értékel
ki, az értékelést – vázlatterv esetében az elfogadást, vagy el nem fogadást –
írásban kapják meg a hallgatók, személyre szólóan.
Közös konzultációk:
A szakági konzulenseket a diplomázóknak kell felkérnie /legkésőbb a 3. tanítási
hét végéig/.
A diplomamunka félévet lezáró beadása:
elfogadott vázlatterv esetén a diplomaszabályzat szerinti tartalommal, pdf
formátumban a tárhelyre feltöltendő dokumentáció, amelyet három tagú tanszéki
bizottság és a társtanszéki bizottságok közösen értékelnek ki, a szabályzat
szerinti pontozásból számított érdemjegyet, írásban kapják meg a hallgatók
személyre szóló rövid értékeléssel, minden szakágból min. a 50%-os teljesítés kell
a félév elfogadásához. /A pótleadáson túl lehetőség van méltányossági
kérelemmel való leadásra is
Tervbeadás a védésre:
Elfogadott félév esetén a megadott tárhelyre feltöltve 2022. június 13. /a teljes
anyagot kinyomtatva és a modellt csak a védésre kell leadni./
Diplomavédés:
A védéshez az időre leadott diplomamunka és a záróvizsga időszakra való
jelentkezésen mellett meglévő abszolutórium, és az egyetemmel szembeni
mindenféle tartozás rendezése szükséges.
A védést 7 tagú bizottság értékeli függetlenül a féléves terv értékeléstől.

A szervezett közös programok és a határidők a következők:
DÁTUM
febr. 4-ig
febr. 6.

PROGRAM
egyeztetés a kiválasztott témavezetővel, egyénileg /tanszékre
jelentkezés/
a tanszéki visszajelzés a jelentkezésről

febr. 7- 11.

tárgyfelvétel a Neptunban

febr. 14

HELYSZÍN

K277.

febr. 16-18.
márc. 8.

Tanszék

márc. 29.

K277.

ápr. 28.
ápr. 22.

Tanszék

máj. 3.

14 óra: rövid tájékoztató és beszélgetés a félévi programról és a
diplomaterv készítéséről
24 óra: Az egyéni TÉMAKIÍRÁS BEADÁSA, jóváhagyatása
/megadott tárhelyre feltöltve/
KONCEPCIÓTERV Közös konzultáció / a prezentációk tárhelyre
feltöltendők 8 óráig/ később meghirdetett formában / Bsc-s
diplomázókkal közös – az egyéni témák esetében kötelező, a
stúdiótémák esetében fakultatív.
VÁZLATTERV BEMUTATÁS /a prezentációk tárhelyre feltöltendők 8
óráig/ később meghirdetett formában a /13.§, 1. melléklet I. pontja
szerinti tartalommal/
kiemelt szakági munkarész tartalma rögzítésnek véghatárideje –
egyénileg /12.§ (4)/
PÓTVÁZLATTERV BEMUTATÁS /tárhelyre feltöltendő
8 óráig/ később meghirdetett formában

máj. 27.

KÖZÖS KONZULTÁCIÓ /a prezentációk tárhelyre feltöltendők 8 óráig
/ stúdió keretek között /
DIPLOMAFÉLÉV TERVBEADÁS – a diplomaszabályzat /14.§, és az
1. melléklet II. szerinti tartalommal/ – 24 óráig, a tárhelyre feltöltve
PÓT TERVBEADÁS /24 óráig a tárhelyre feltöltve/

máj. 31.

diplomafélév értékelés /építészet/

jún. 10.

Zárószigorlatok megszerzésének határideje júniusi védéshez

jún. 13.

DIPLOMATERV BEADÁSA védésre – 24 óráig a tárhelyre feltöltve

jún. 14-tól

találkozás a kijelölt opponenssel /egyénileg/

máj. 20.

jún. 20 – júl. 1.

K277.

diplomavédési időszak /védési naptár szerint/

2022. február 6.

Major György DLA

Szabó Levente DLA

egyetemi docens

tanszékvezető egyetemi tanár

a tárgy szervezője

tárgyfelelős

