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09.12. -09.16.
09.23.
09.30.

Regisztrációs hét
Bevezetés – az építészet keletkezéstörténete
Az ókori Elő-Ázsia építészete
Az ókori Egyiptom építészete

alapfogalmak,
térrendszerek
térlefedések

10. 07.
10.14.
10.21.
10.28.
11.04.
11.11.
11.18.
11.25.
12. 02.
12.09.
12. 16.
12.19-12.23.
irodalom:

számonkérési
módok:

gyakorlati
feladat

vizsgára
bocsátás
feltétele:
teljesítmény
értékelés:

Kréta és Mykéné építészete. Ókori görög építészet
klasszikus alaktan: oszloprendek
Etruszk építészet
homlokzatrendszerek, nyíláskeretek
Ókori római építészet 1.
Ókori római építészet 2.
Zárthelyi
Ókeresztény építészet 1.
Konzultáció
Ókeresztény építészet 2.
Pótzárthelyi
Bizánci és bizánci hatású építészet
Konzultáció
Rajzhét. Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje az utolsó féléves
tantárgyak feladatainak kivételével
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete (Terc, 2004), 17-96. és 139-214 oldal
Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története. Ókor I. Keleti és átmeneti kultúrák (Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1991)
Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története. Ókor II. Klasszikus kultúrák (Nemzeti Tankönyvkiadó,
1991)
Istvánfi Gyula: Az Építészet kezdetei. (Terc, 2010)
- zárthelyi: (2016.11.25., első pótlás 2014.12.09., második pótlás a vizsgaidőszakban, az első
vizsgaalkalomkor.*
- írásbeli és szóbeli vizsga
A zárthelyi dolgozatok és a vizsgadolgozatok a pótlások alkalmával és a következő
vizsgaalkalmakkor tekinthetők meg
Minden hallgatónak egy megadott klasszikus oszloprenddel kialakított 4 oszlopos prostylos
rendszerű görög/római templom homlokzati rajzát és metszetét kell elkészíteni, ceruzával
szerkesztve, A3-as lapon
beadási határidő: 2016.12.16. (pótbeadás az első vizsganapon)*
félévközi zárthelyi elégséges szintű teljesítése
rajzfeladat elégséges szintű teljesítése
A féléves jegy a zárthelyi, a rajzfeladat és a vizsga eredményének súlyozott átlaga:
zárthelyi 20%; rajzfeladat 20%; vizsga 60% (ebből az írásbeli 20%. a szóbeli 40%)

*A zárthelyit a második pótlási alkalommal teljesítő, illetve a gyakorlati feladatot a pótbeadáskor beadó
hallgatók a féléves aláírást csak az első vizsga napján kaphatják meg, így a NEPTUN rendszerben az aznapi és a
másnapi vizsgaalkalomra való jelentkezés lehetőségét elveszítik!

