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1. feladat - A HELY RAJZA
Az első feladatban a helyszín megismerésével, személyes értelmezésével foglalkozunk.  A  megszokott építészeti helyszínrajz helyett szubjektív képet kérünk a 
területről. A terület számunkra legfontosabb, legérdekesebb képét kell bemutatni, egyéni értelmezését. Bármilyen technika megengedett.
beadandó: egy darab rajz / makett

"
2. feladat - A TERÜLET KAPUJA

A területet a település új közösségi központjaként képzeljük el, közösségi épületekkel, és a köztük kialakuló közterekkel. Ebben a feladatban a megérkezést kell 
kitalálni, hogyan képzeljük, mik azok a funkciók, amelyek ehhez kellenek. Vajon tényleg kapun megyünk be, vagy csupán egy jelet akarunk elhelyezni. Van-e még 
szerepe “hírdetőtáblának” (közösségi információk), vagy csak egy wifi hotspot kell néhány paddal?
beadandó: helyszínrajz 1:200, alaprajz 1:20, nézetek 1:20, modell 1:20

3. feladat - A BÚTOROK
A komplex tervezés félév során ekkorra már elkészülnek a beépítési tervek az egész területre, ezek közül választunk egyet, és annak a közterületeivel 
foglalkozunk. Köztéri bútorokat kell tervezni, melyek illeszkednek a beépítési terv koncepciójához.
beadandó: helyszínrajz 1:200, alaprajz 1:20, nézetek 1:20, modell 1:20

4. feladat - KÖZÖS TÉR
A beépítési tervhez igazodva kell egy kis méretű fedett-nyitott teret kialakítani, mely kiszolgálója lehet különféle falusi ünnepeknek, rendezvényeknek, 
fesztiváloknak. Az építmény pontos programja, funkciója, (helyiségei) tervezési feladat.
beadandó: helyszínrajz 1:200, alaprajz 1:50, nézetek 1:50, metszet 1:50, modell 1:50
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hét dátum műtermi gyakorlat:műtermi gyakorlat: gyakorlat feladat

0. 02.10. regisztrációs hétregisztrációs hét
1.  02.17. FÉLÉV ISMERTETÉS - 1. FELADAT KIADÁSAFÉLÉV ISMERTETÉS - 1. FELADAT KIADÁSA kiselőadás - helyszínrajz

2.  02.24. helyszín látogatáshelyszín látogatás helyszín dokumentálás

3.  03.03. HELYSZÍN BEMUTATÁSAHELYSZÍN BEMUTATÁSA közös konzultáció

4.  03.10. 1. FELADAT BEADÁSA - ÉRTÉKELÉS
2. FELADAT KIADÁSA
1. FELADAT BEADÁSA - ÉRTÉKELÉS
2. FELADAT KIADÁSA

kiselőadás - installációk, határok

5.  03.17. konzultációkonzultáció közös konzultáció

6.  03.24. konzultációkonzultáció egyéni konzultáció - órai munka

7.  03.31. 2. FELADAT BEADÁSA - ÉRTÉKELÉS
3. FELADAT KIADÁSA
2. FELADAT BEADÁSA - ÉRTÉKELÉS
3. FELADAT KIADÁSA

kiselőadás - utcabútorok, landart építészet

8.  04.07. RAJZHÉTRAJZHÉT -

9.  04.14. konzultációkonzultáció közös konzultáció

10. 04.21. húsvéthúsvét -

11. 04.28. 3. FELADAT BEADÁSA - ÉRTÉKELÉS
4. FELADAT KIADÁSA
3. FELADAT BEADÁSA - ÉRTÉKELÉS
4. FELADAT KIADÁSA

kiselőadás - pavilonok, ideiglenes épületek

12. 05.05. konzultációkonzultáció közös konzultáció

13. 05.12. konzultációkonzultáció egyéni konzultáció - órai munka

14. 05.19. FELDOLGOZÁSI HÉTFELDOLGOZÁSI HÉT

06.03. TERVLEADÁSTERVLEADÁSTERVLEADÁSTERVLEADÁS
Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei:
  Aktív részvétel az órákon, órai feladatok hiánytalan teljesítése.
  Minden feladat legalább elégséges teljesítése.

Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei:
  Aktív részvétel az órákon, órai feladatok hiánytalan teljesítése.
  Minden feladat legalább elégséges teljesítése.

Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei:
  Aktív részvétel az órákon, órai feladatok hiánytalan teljesítése.
  Minden feladat legalább elégséges teljesítése.

Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei:
  Aktív részvétel az órákon, órai feladatok hiánytalan teljesítése.
  Minden feladat legalább elégséges teljesítése.
Teljesítmény értékelése:
  -‐	  órai	  és	  évközi	  feladatok:	  A	  /	  B	  /	  C	  minősítés
	  	  	  	  	  A:	  kitűnő,	  B:	  közepes,	  C:	  nem	  felelt	  meg.	  C	  minősítésű	  feladat	  kötelezően	  pótolandó
	  	  -‐	  végleges	  féléves	  osztályzat	  5	  fokozatú,	  az	  érdemjegybe	  beleszámít	  a	  félévben	  mutatoH	  összteljesítmény
	  	  -‐	  félév	  érdemjegye	  az	  aláírás	  feltétele
	  	  -‐	  félév	  elégtelen	  osztályzata	  esetén	  pótlásra	  nincs	  lehetőség	  	  
	  	  -‐	  késedelmes	  beadás	  csak	  különösen	  indokolt	  esetben	  történhet

Teljesítmény értékelése:
  -‐	  órai	  és	  évközi	  feladatok:	  A	  /	  B	  /	  C	  minősítés
	  	  	  	  	  A:	  kitűnő,	  B:	  közepes,	  C:	  nem	  felelt	  meg.	  C	  minősítésű	  feladat	  kötelezően	  pótolandó
	  	  -‐	  végleges	  féléves	  osztályzat	  5	  fokozatú,	  az	  érdemjegybe	  beleszámít	  a	  félévben	  mutatoH	  összteljesítmény
	  	  -‐	  félév	  érdemjegye	  az	  aláírás	  feltétele
	  	  -‐	  félév	  elégtelen	  osztályzata	  esetén	  pótlásra	  nincs	  lehetőség	  	  
	  	  -‐	  késedelmes	  beadás	  csak	  különösen	  indokolt	  esetben	  történhet

Teljesítmény értékelése:
  -‐	  órai	  és	  évközi	  feladatok:	  A	  /	  B	  /	  C	  minősítés
	  	  	  	  	  A:	  kitűnő,	  B:	  közepes,	  C:	  nem	  felelt	  meg.	  C	  minősítésű	  feladat	  kötelezően	  pótolandó
	  	  -‐	  végleges	  féléves	  osztályzat	  5	  fokozatú,	  az	  érdemjegybe	  beleszámít	  a	  félévben	  mutatoH	  összteljesítmény
	  	  -‐	  félév	  érdemjegye	  az	  aláírás	  feltétele
	  	  -‐	  félév	  elégtelen	  osztályzata	  esetén	  pótlásra	  nincs	  lehetőség	  	  
	  	  -‐	  késedelmes	  beadás	  csak	  különösen	  indokolt	  esetben	  történhet

Teljesítmény értékelése:
  -‐	  órai	  és	  évközi	  feladatok:	  A	  /	  B	  /	  C	  minősítés
	  	  	  	  	  A:	  kitűnő,	  B:	  közepes,	  C:	  nem	  felelt	  meg.	  C	  minősítésű	  feladat	  kötelezően	  pótolandó
	  	  -‐	  végleges	  féléves	  osztályzat	  5	  fokozatú,	  az	  érdemjegybe	  beleszámít	  a	  félévben	  mutatoH	  összteljesítmény
	  	  -‐	  félév	  érdemjegye	  az	  aláírás	  feltétele
	  	  -‐	  félév	  elégtelen	  osztályzata	  esetén	  pótlásra	  nincs	  lehetőség	  	  
	  	  -‐	  késedelmes	  beadás	  csak	  különösen	  indokolt	  esetben	  történhet


