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Kovács Péter DLA

Keller Ferenc
Kovács Péter DLA

hét
09.12.-09.16.
1.
09.21.

előadás:
Regisztrációs hét

3.
10.05
4.
10.12.

10.15-16 ORIS
konferencia

2017.01.05.

gyakorlat:
Előkészítés, tantárgyi követelmények ismertetése, tantárgy
időbeosztásának ismertetése, tantárgy irodalomjegyzékének
ismertetése, téma ismertetése, helyszín megtekintése: Debrecen,
Keleti kiskörút
Mikrofilmtári kutatás, tervezéshez állapottervek készítése,
M=1:200 állapotmodell készítése, feladat értelmezése
- Konzultáció, koncepció kialakítása
- Konzultáció, koncepció kialakítása

2.
09.28.

5.
10.19.
6.
10.26.
7.
10.31-11.04
8.
11.09.
9.
11.16.
10.
11.23.
11.
11.30.
12.
12.07.
13.
12.14.
14.
12.19-23

előkövetelmény(ek) kódja:

M=1:200-as állapotmodell véglegesítése, kiegészítése
Koncepció kialakítása – konzultáció
A hallgató előtanulmányokat végez a választott témájával
kapcsolatban. Működő és publikált épületeket elemez, és kialakítja
a végső tervezési programját. Az építészeti tanulmányon belül
különösen fontos szerepet kell kapjon a hellyel kapcsolatos
elemzés, a témával kapcsolatos saját megközelítés, vélemény.
A hallgató kialakítja a tervvel kapcsolatos koncepcióját, amit
vázlatokkal bemutat. A vázlatokat folyamatosan dokumentálja és
egy A/4 méretű füzetbe rendezi.
Koncepció bemutatása prezentációval, közös értékelés
- Konzultáció

Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete
1.sz.Vázlatterv beadás– A/3 füzet, M 1:200as beillesztett modell,
illetve prezentáció, majd közös értékelés
- Konzultáció, pótvázlatterv bemutatás
- Konzultáció
- Konzultáció
2. sz. Vázlatterv szintű bemutatás prezentáció formában
közös értékelés a végső feldolgozás előtt
- Konzultáció-szakági konzultációk
Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz
kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a
hete. Az egyéni beépítési tervek visszarajzolása közös beépítésbe, közös makett befejezése
Tervek ismertetése prezentáció formában, értékelés
Tervek benyújtása
A terv feldolgozása, kötelező munkarészek:
Építészeti tervlapok: M= 1-100 feldolgozottságnak megfelelően
Modell – a feladatnak megfelelő léptékben
Az előtanulmányokat, részletet A/4, illetve A/3-as füzetben kell
benyújtani.
A tervlapok kötelező mérete beadás előtt egyeztetve lesz

A tervet CD-n is be kell adni.
A grafikai feldolgozás tetszőleges
számonkérési módok:

számonkérési módok:

Vázlatterv és terv benyújtása, annak szóbeli ismertetése,
prezentáció–a hallgató a tervet a beadás napján szóban ismerteti.
Gyakorlati jegy
kötelező és ajánlott irodalom:

A választott témának megfelelő könyvek, melyekre a konzulens tesz javaslatot, Pl: Cságoly
Ferenc (szerk.) Középületek, Budapest, Terc Kiadó, 2004
Magyar Építőművészet,
Oktogon
El Croquis (spanyol)
The Plan (olasz)
Domus (olasz)
Architecture Review (angol)
JA (japán)
Detail(német)
Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei:

A vagy B értékeléssel elfogadott vázlatterv, terv
teljesítmény értékelés:

A terv eredetisége – a helyhez való illeszkedése – funkcionális eredetisége és megfelelősége –
grafikai megjelenése – a terv ismertetése ( 5 fokozatú érdemjeggyel)

